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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
NAGYBERKI településrendezési tervének  

M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosításához 

 
Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüg-

gő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a 

tervezői munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja 

vagyok. 

A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban: 

- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény; 

- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban 

OTrT);  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továb-

biakban Étv); 

- Somogy Megyei területrendezési terv (továbbiakban: SMTrT) 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm.rend. (továbbiakban OTÉK); 

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. (továbbiakban TFR); 

- Nagyberki község helyi építési szabályozásáról szóló (továbbiakban HÉSZ) 

6/2006.(IV.20.) Kt. számú rendelet,- előírásainak. 

 

A településrendezési eszközök módosítása a TFR. 45.§, átmeneti rendelkezései alapján, 

az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jel-

magyarázatának megfelelően készült. 

 

Kaposvár, 2015. február. 

 

 

 

 

………………………………………………. 
                                                                       Dr Fazekas Sándorné  

                                                                             településtervező: TT 14-0282 
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1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
      

Nagyberki hatályos helyi építési szabályrendeletét a Képviselő-testület 6/2006.(IV.20.) 

Kt. számú rendeletével hagyta jóvá, melyet eddig több alkalommal; 6/2009.(V.27.), 

9/2010.(XI.24.) és 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletekkel módosítottak.  

 

 A tervezett módosítás célja és várható hatása, a módosítást megalapozó testületi döntés 

 

Nagyberki Mosolyvölgy bemutatásáról a tulajdonos,- http://www.mosolyvölgy.hu -

honlapján a következőket írja: 

 

„A MOSOLYVÖLGYET azzal a céllal hoztuk létre, 

hogy az ide látogatók belekóstolhassanak a klasszikus 

táborok világába, és megtapasztalhassák a természet 

közelségét. A festői szépségű tájon nagy kirándulások 

várnak a gyerekekre, építhetnek tutajt, íjászkodhatnak, 

lovagi tornán vehetnek részt. 

   A Mosolyvölgy biztonságos környezetben, 

szakképzett animátorok segítségével felhőtlen és tar-

talmas szórakozást nyújt minden kis vendégének. A 

völgy szépsége és nyugalma, vagy a horgásztó a „nagy” vendégeket is könnyen elcsábíthat-

ja. Kicsik és nagyok együtt is kikapcsolódhatnak nálunk… A völgy a Dombóvár és Kaposvár 

között fekvő Nagyberkin keresztül közelíthető meg. A 20 hektáros terület magába foglal egy 

0,6 hektáros halastavat is, mely az erdős dombok között a völgy közepén terül el. A tó déli 

partján egy kis rét van, ami kempingnek is alkalmas. Itt található a tábor vizesblokkja is. Az 

északi parton áll egy 60 m2-es, alul nyitott, felül két szobával rendelkező épület, ahol igény sze-

rint 20 gyermek részére tudunk szállást adni.” 

 A Nagyberkihez tartozó Vadaskerttől-, a Nagyberkit Jágónakkal összekötő 65103 

számú közúttól délre fekszik Mosolyvölgy. A népszerű kis üdülőparadicsom nyújtotta lehetősé-

gek rendezett körülmények között történő hosszú távú fejlesztése a tulajdonos célja, bár a 

völgy eddig is számos országos, regionális rendezvénynek, gyerekeknek és felnőtteknek oko-

zott sok örömet. A meglévő létesítmények bővítésével (kilátó, drótkötélpálya, erdei tanös-

vény, esőbeállók, hobbit házak, szociális épületek, és egyéb szállásépületek, infrastruktúra fej-

lesztés) tervezi a terület attraktivitásának, további növelését.  

  A tervezett fejlesztést a Képviselő-testület 60/2015. (II.9.) számú határozatával támo-

gatta, döntött az egyeztetésben résztvevő partnerekről.  

Hatályos és tervezett szabályozás: 

Mosolyvölgy a Vadaskert belterületének déli határánál kezdődik, a 098 hrsz-ú erdei út, 

a 0105 hrsz-ú erdő északi határa, a 0100 hrsz-ú árok által határolt területen fekszik. A tervezett 

módosítás következtében az eltérő művelési ágba tartozó területek nagysága az alábbiak 

szerint alakul, illetve tervezett: 

hrsz 

m
e

g
lé

v
ő

 műv. ága terület (ha) erdő legelő 

te
rv

e
ze

tt
 

erdő vízgazd. 

099/1a legelő  8.6795 15.6310  8.6795  0.9000 

099/1b erdő 6.9515 6.9515  14.7310  

099/2 erdő 2.0485 2.0485 2.0485  1.9865 0.0620 

   17.6795 9.0000 8.6795 16.7175 0.9620 

 

A meglévő és tervezett terület-felhasználások: 

 hatályos tervezett 

099/1 Ev védelmi erdő Ek közjóléti erdő 

Má0 be nem építhető mező-

gazdasági terület 
V vízgazdálkodási terület 

099/2 
Ev védelmi erdő 

Ek közjóléti erdő 

V vízgazdálkodási terület 

http://www.mosolyvölgy.hu/
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A tervezett módosítás során, a kialakult állapotnak megfelelően szabályoztuk a víz-

gazdálkodási területet; melyhez a tó vízfelületén kívül, annak parti sávja, töltése, a szegélyező 

nádas is hozzátartozik. Ennek jelentős része (9000 m2), a 099/1 hrsz-ú mezőgazdasági terület-

ből, míg kisebbik része (620 m2) a 099/2 hrsz-ú erdőterületből kerül kiszabályozásra. A telepü-

lésrendezési terv a 099/1 és 099/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakításával abból a közjóléti erdő és 

a vízgazdálkodási terület kialakításával számol. A közjóléti erdő terület új övezetként (Ek) kerül 

szabályozásra,- az OTÉK előírásaival összhangban,- ahol a maximális beépíthetőség 5% lehet. 

A módosítással érintett terület nem tartozik a Natura 2000-es,- európai közösségi jelen-

tőségű természetvédelmi területek,- közé. Az országos erdőtérkép szerint a Kelet-Zselici kör-

zetbe tartozik, annak 7E, 7F, 7M erdőrészletein fekszik.  

A módosítás a külterületi szabályozási- és a településszerkezeti tervet egyaránt érinti. 

 

A településrendezési eszközöket érintő egyéb kérdések, az egyeztetési eljárás menete 

 

 A hatályos HÉSZ módosítására legutóbb 2014.-ben került sor, ezért most csak kisebb 

korrekciójára teszünk javaslatot, döntően az újonnan kialakításra kerülő közjóléti erdő terüle-

tének szabályozása miatt.  

Az Országos Területrendezési Terv övezetei közül az országos ökológiai hálózat övezete 

a 099/1hrsz terület déli részét érinti, mely a Somogy Megyei Területrendezési Terv szerint az 

ökológiai folyosó része. A területi tervekkel való összhangot, a települést érintő övezeteket az 

5. pont alatt mutatjuk be.  

A módosítás a 80/2004. (XII.20.) határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncep-

ciót nem érinti, így ennek felülvizsgálatára nem kerül sor. 

Mivel a tervezett módosítással beépítésre szánt terület nem kerül kialakításra a bioló-

giai aktivitásérték számításával nem foglalkoztunk.  

 A 2006.-ben jóváhagyott településrendezési terv az OTÉK előírásainak megfelelő 

szakági alátámasztó munkarészekkel készült, ezek felülvizsgálata, kiegészítése a tervezett mó-

dosítással összefüggésben nem indokolt.  

A régészeti területeket az országos nyilvántartásnak megfelelően, a 2014. évi módosí-

tás keretében már felülvizsgáltuk, illetve ennek megfelelően korrigáltuk a HÉSZ-t is, ezért most 

erre már nem kerül sor.  

A tervezett közjóléti erdő és vízgazdálkodási területek kialakítása nem jár a környezeti 

hatások romlásával, ezért a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1.§. (2) és (3) bekezdéseit figyelem-

bevételével környezeti vizsgálat nem készül. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (TFR) szabályozza a településrendezési eszközök módosítása 

során alkalmazható egyeztetési eljárásokat. Mivel a tervezett módosítás megfelel a TFR 32.§ 

(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, ezért államigazgatási egyeztetésére „egy-

szerűsített eljárás” keretében kerül sor.  A véleményezési dokumentációt ennek megfelelő 

tartalmi elvárással dolgoztuk fel. 

A véleményezési eljárást az önkormányzat 2015. áprilisában lefolytatta, a beérkezett 

észrevételekről összegezés készült. Ezeket az önkormányzat megtárgyalta, elfogadásukról 

141/2015.(IV.29.) Kt. határozatában döntött. Az eltérő vélemények egyeztetésére az Állami 

Főépítész 2015. június 8.-án egyeztető tárgyalást tartott, melynek jegyzőkönyve az 50. oldalon 

található. Az Állami Főépítész záró szakvéleményét SOD/08/107-12/2015 számon adta ki (54. 

oldal) 

Kaposvár, 2015. május.  

 

 

 

      Dr. Fazekas Sándorné 

vezető településtervező 

                                                           TT/ 14-0282 
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Vadaskert belterületének déli határa,-098 hrsz-ú erdei út,-0105 hrsz-ú erdő északi határa,-0100 hrsz-

ú árok által határolt tömb módosítása 

külterületi szabályozási tervlap    Fejlesztési döntés: 60/2015. (II.9.) Kt. határozat 

 Kezdeményező: tulajdonos 

Érintett helyrajzi szám: 099/1, 099/2 

Övezet a módosítás előtt: Má0 

Övezet a módosítás után: Ek, V 

külterületi szabályozási tervrészlet: 

Hatályos terv  Módosítási terv 

 

 

 

 

 

JELMAGYARÁZAT 
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2. HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 

módosuló és törölt szakasz indoklás 

1.§ (1) bekezdés Törlése javasolt, helyette a 29/A.§-ban kerülnek megha-

tározásra a HÉSZ mellékletei. 

(10) bekezdés Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatko-

zásra cseréltük, így az OTÉK módosítása esetén elkerül-

hető a HÉSZ módosítása. 

(14 bekezdés A Bányakapitányság építésügyi hatósági eljárásban va-

ló részvételét a 312/2012.(XI.8) Korm. rendelet határozza 

meg,  

(17) bekezdés A 2008. évi XLVI. tv. 6.§ (6) bekezdése szerint „haszonál-

lat tartása” önkormányzati rendeletben nem korlátoz-

ható, ezért a HÉSZ erre utaló előírásait is törölni javasol-

juk. 

3.§ (1) és (5) bekez-

dés 
Az 1.§ (10) bekezdésénél leírtakkal azonos 

6.§ (1) bekezdés Az 1.§ (10) bekezdésénél leírtakkal azonos 

(2) bekezdés Az elvi építési engedélyezési eljárást a 312/2012.(XI.8:9 

Korm. rendelet megszüntette, ezért módosítása java-

solt. 

7.§ (3) bekezdése A 6.§ (2) bekezdésénél leírtakkal azonos. 

8.§ (1) bekezdés Az 1.§ (10) bekezdésénél leírtakkal azonos 

11.§ (5) bekezdés Az övezeti előírásoktól eltérő építménymagasság lehe-

tőségét jelentő kiegészítés, melyet bizonyos építmény-

fajtáknál indokolt megadni. Ilyen a kegyeleti park és a 

temető területén a harangláb, vagy harangtorony. 

12.§ (2) és (6) bekez-

dés 
Az 1.§ (10) bekezdésénél leírtakkal azonos 

(5) bekezdés A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza az épí-

tésügyi hatósági eljárásokban közreműködő szakható-

ságok körét, ezért ennek önkormányzati rendeletben 

történő szabályozása nem indokolt. 

14.§ 

(1) és (7) bekezdés Az erdő területek között szabályozásra kerül a közjóléti 

erdő (Ek), az (1) bekezdést ezért ezzel ki kellett egészí-

teni, a (7) bekezdés ennek övezeti előírásait tartalmaz-

za. 

16.§ (5) bekezdés Az 1.§ (10) bekezdésénél leírtakkal azonos 
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25.§ 

(2), (3), (5) bekez-

dés 

Az államigazgatási szervek nevének megváltozása mi-

att indokolt módosítás 

(9) bekezdés Nincs külön önkormányzati rendelet a helyi védelemmel 

kapcsolatban, ezért törlése javasolt. 

27.§ (1) bekezdés A hatáskör gyakorlójának pontosítása az Étv. szerint. 

29/A.§  A HÉSZ mellékletei a szabályozási tervek, melyek egy ki-

egészítő paragrafussal lépnek hatályba. 

30.§  
(1) bekezdés A szabálysértési eljárásról külön törvény rendelkezik, 

ezért a HÉSZ-ben felesleges felsorolni azokat az előíráso-

kat, melyek ez alapján szankcionálhatók. 
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3. HÉSZ MÓDOSÍTÁSÍTÓ RENDELETE  

Nagyberki Község Képviselő-testületének 

10/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelete 

Nagyberki község helyi építési szabályzatáról szóló, 

6/2006.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagyberki Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) be-

kezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1.§  

 

(1) Nagyberki Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2006.(IV.20.) Kt. rendelet (továbbiakban: 

R) 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szabályozási terven a településközpont vegyes terület jele: „Vt”. A területen az OTÉK-

ban felsorolt építmények helyezhetők el parkolóház és üzemanyagtöltő kivételével, a te-

rületre vonatkozó beépítési előírások: 

ahol „SZ” szabadon álló. 

*A Vt3 övezetben lévő szakrális épület építménymagassága legfeljebb 12 m lehet.” 

 

(2) 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az -ET- jellel lehatárolt terület beépítési feltételeit, összevont engedélyezési eljárást kere-

tében kell tisztázni.” 

 

2.§  

A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az -ET- jellel lehatárolt terület beépítési feltételeit, összevont engedélyezési eljárást kere-

tében kell tisztázni.” 

3.§  

 

A R. 11.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A temető és a kegyeleti park területén csak azok üzemeltetésével kapcsolatos létesítmé-

nyek, emlékművek és egyházi építmények helyezhetők el, a következő beépítési előírások 

mellett: 

  
Övezet 

jele 

Beépítési 

mód 

Építménymagasság 

max. (m) 

Beépítettség 

max. 

% 

Legkisebb 

telekmé-

ret (m2) 

Min. telekszé-

lesség 

 

(m) 

Min.            

telek    

mélység 

(m) 

Kt,Kkp SZ 4,5* 10 2000 50 50 

      ahol „SZ” szabadon álló. 

* A harangláb és harangtorony építménymagassága legfeljebb 15 méter lehet.” 
 

4.§  

 

A R. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A község közigazgatási területén meglévő és tervezett gazdasági erdők (Eg), valamint 

védelmi erdők (Ev), és közjóléti erdők (Ek) kerültek kijelölésre.” 

Övezet 

jele 

Beépítési 

mód 

Építménymagasság 

Max. (m) 

Beépítettség 

max. 

% 

Legkisebb 

telekméret 

(m2) 

Min. telekszé-

lesség 

 (m) 

Min.telekmélység 

(m) 

Vt1 SZ 7,5 25 6000 60 60 

Vt2 SZ 6,5 40 1800 30 40 

Vt3 SZ 6,0* 80 500 12 30 
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A R 14.§ -a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A közjóléti erdők (Ek) területén az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyez-

hetők el (szállásépületek, kilátó, esőbeálló, tűzrakóhely, játszó eszközök, erdei pihenők, 

szociális épületek). A terület legfeljebb 5%-os beépíthetőség mellett építhető be, az 

épületek legfeljebb 4,5 méter építménymagassággal építhetők, a torony jellegű épüle-

tek magassága sem haladhatja meg a 10 métert. Anyaghasználatukban elsősorban fa, 

hagyományos tégla, vagy ennek megfelelő külső megjelenést biztosító szerelt falazat-

tal, fehér, tört fehér, világos sárga, világos zöld színben. Az épületek tetőszerkezete nye-

regtető és kontyolt nyeregtető, héjazata, cserép-, antracit- és sötétbarna színű, vagy 

fazsindely lehet. A fal és tetőszerkezeteket csillogásmentes felülettel kell kialakítani. Az 

épületek tömegformálásában az egyszerű, kevésbé tagolt kialakításokra kell töreked-

ni.”  

 

5.§  

A R. a következő IV/A. fejezettel, 29/A. §-al és az azt megelőző fejezet- és alcímmel egészül ki: 

"IV/A. FEJEZET 

     A rendelet szabályozási terv mellékletei 

29/A.§ 

 

3. számú melléklet: SZ-1, SZ-2, SZ-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv; 

4. számú melléklet: SZK jelű Külterületi Szabályozási Terv." 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

6.§  

A HÉSZ 

1.) 1.§ (10) bekezdésében az „OTÉK 42.§ -ának” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg lép. 

2.) 3.§ (1) bekezdésében az „OTÉK 14.§ (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „OTÉK-

ban” szövegrész lép. 

3.) 3.§ (5) bekezdésében az „OTÉK 1. számú melléklet 45. pontjában” szövegrész helyébe 

az „OTÉK-ban” szövegrész lép. 

4.) 8.§ (1) bekezdésében az „OTÉK 19.§. (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az 

„OTÉK-ban” szövegrész lép. 

5.) 12.§ (2) bekezdésében az „OTÉK 26.§. -ban” szövegrész helyébe az „OTÉK-ban” szöveg-

rész lép. 

6.) 12.§ (6) bekezdésében az „OTÉK 26.§. (3) pontjában” szövegrész helyébe az „OTÉK-

ban” szövegrész lép. 

7.) 16.§ (5) bekezdésében az „OTÉK 29.§. (5) (8) bekezdésének” szövegrész helyébe az 

„OTÉK” szövegrész lép. 

8.) 25.§ (2), (3) bekezdésében az „KÖH-t” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósá-

got” szövegrész lép. 

9.) 25.§ (5) bekezdésében az „KÖH” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatóság” 

szövegrész lép. 

10.) 27.§ (1) bekezdésben a „Kormány általános határkörű területi államigazgatási szerve” 

szövegrész helyébe a” Somogy Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

 

7.§  

 
(1) A rendelethez tartozó SZK jelű külterületi szabályozási tervlapnak: 

Vadaskert belterületének déli határa,-098 hrsz-ú erdei út,-0105 hrsz-ú erdő északi határa,-

0100 hrsz-ú árok által határolt tömb vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. számú 

mellékletének normatartalma lép. 

 

(2) A R. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
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8.§  

(1) E rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érin-

tett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 15. napon lép hatályba. 

  

(2) Hatályát veszti a R. 1.§ (1),(14), (17), 12.§ (5) bekezdése, 25.§ (9) bekezdése, 30.§(1) be-

kezdése. 

  

 

 
 

 
1. számú melléklet 

a 10/2015.(VI.22.) számú Kt. rendelethez 
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2. számú melléklet 

10/2015.(VI.22.) számú Kt. rendelethez 
„2. számú függelék1 

a 6/2006.(IV.20.) Kt. rendelethez” 

 
 
 
 

A rendeletben hivatkozott jogszabályok 

 

 
1.) 1993. évi XLVIII.tv a bányászatról 

2.) 2008. évi XLVI tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

3.) 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

4.) 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezeté-

kek biztonsági övezetéről   

5.) 1993.évi XLVIII. törvény a bányászatról 

6.) 83/2014.(III.14.) Kormányrendelet a nagyvizi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról.   

7.) 120/1999.(VIII.6.) Korm rendelet a vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartására vonatkozó fel-

adatokról 

8.) 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellék-

leteiről 

9.) 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről    

10.) 219/2004.(VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről  

11.) 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lé-

vő települések besorolásáról 

12.) 2007. évi CXXIX tv.a termőföld védelméről   

13.) 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről szóló 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Módosította a10/2015.(VI.22.) Kt. rendelet 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 13 

       

4. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
Nagyberki község Képviselő-testülete 21/2006.(IV.20.) Kt. határozatával hagyta jóvá a telepü-

lésszerkezeti tervet, melyet 3/2009.(V.27.), 88/2010.(XI.24.) Kt. határozataival módosított. 

A településszerkezeti terv módosítása a szabályozási terv módosításával összhangban válto-

zik, az alábbiak szerint: 

 
Vadaskert belterületének déli határa,-098 hrsz-ú erdei út,-0105 hrsz-ú erdő északi határa,-

0100 hrsz-ú árok által határolt tömb módosítása 
Hatályos terv  Módosított terv 

  

 
JELMAGYARÁZAT 
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5. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
 

Az Országos Területrendezési Terv községet érintő övezeteit a 2013. évi CCXXIX. tör-

vénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvény alapján mutatjuk be.   

 

 

övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe 

országos ökológiai 

hlózat övezete 

A közigazgatási terület déli része foltokban 

érintett. A módosítással érintett 099/2 hrsz in-

gatlan déli sarkát fedi 

 
kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterü-

let övezete 

döntően a település északi felét érinti 

 
jó termőhelyi adott-

ságú szántóterület 

övezete 

foltokban a közigazgatási terület teljes terüle-

tét érinti 
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kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 

övezete 

A belterülettől délre lévő területeket foltokban 

érinti 

 
tájképvédelmi szem-

pontból kiemelten ke-

zelendő terület öveze-

te 

érinti, jelentős kiterjedéssel a belterülettől dél-

re fekvő területet. A településrendezési terv 

ezeket a területeket pontosította.  

 
világörökségi és vi-

lágörökségi váromá-

nyos terület övezete 

nem érinti  

országos vízminőség-

védelmi terület öveze-

te 

nem érinti  

nagyvízi meder és a 

Vásárhelyi-terv to-

vábbfejlesztése kere-

tében megvalósuló 

vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók terüle-

tének övezete 

nem érinti  

kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 

övezete. 

nem érinti 
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A Somogy Megyei Területrendezési terv Nagyberkit érintő övezetei: 

A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004.(XII.27.) önk. rendeletével jóváhagyott és 

13/2011. (IV.26.) önk. rendeletével, módosított területrendezési tervének kivonatai a község 

érintettségével:  

övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe 

Országos ökológiai 

hálózat övezetei 

 
 

 

 
a kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterü-

let övezete 

Nagyberkitől délre kisebb területet 

érint, de a módosítással érintett terü-

letet nem 

(a megyei területrendezési terv az 

OTrT-től eltér) 

 
Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 

és erdőtelepítésre al-

kalmas terület 
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Országos és térségi 

jelentőségű tájképvé-

delmi terület 

 

 

 
Történeti települési te-

rület 

nem érinti  

Kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízvédelmi 

terület 

nem érinti  

Felszíni vizek vízminő-

ség-védelmi vízgyűjtő 

területe 

nem érinti 

 

 

Ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület 

Érinti, a Bányakapitányság korábbi 

módosításhoz adott szakvéleménye 

alapján, ennek konkrét helyeit a terv 

tartalmazza. 

 
Együtt tervezhető tér-

ség 

nem érinti 

 

 
Honvédelmi terület nem érinti  

Térségi komplex 

tájrehabilitációt 

igénylő terület 

nem érinti  

Nagyvízi meder nem érinti  
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Földtani veszélyforrás érinti 

 
Vízeróziónak kitett te-

rület 

érinti 

 
Széleróziónak kitett te-

rület 

nem érinti 

 

 

 

 

 

TERÜLETI SZERKEZETI TERVEK KIVONATAI 

 

Országos 

 

Somogy megyei 
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6. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
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NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 21 

 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 22 

7. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT  
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1.számú melléklet 

176/2015. (VI.22.) Kt számú határozathoz 
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8. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS EGYÉB VÉLEMÉNYEZŐK ÉSZREVÉTELEINEK 

ÖSSZEGEZÉSE 
 

Nagyberki Község Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Korm. rend. szerint lefolytatta a telepü-

lésrendezési eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetését, ennek során a 

véleményezők az alábbi észrevételeket tették: 

 

1.) Az előírt határidőn belül válaszolt, és a módosítást érdemi észrevétel nélkül elfogadta: 

 
Név: ügyiratszám 

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felü-

gyelőség 

4534-2/2015 

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége SO/UO/257/1/2015 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 774-1/2015 

Pécsi Bányakapitányság PBK/499/2015 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal FD/RR/NS/A/522/1/2015 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hiva-

tala 

UVH/UH/449/1//2015 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/691-1/2015 ált. 

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. 

Szerve 

SOR/074/00365-2/2015 

Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság SOG/39/1939-3/2015 

Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

SOF/23/429-2/2015 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CP/5581-2/2015 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/1361-1/2015 

Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője É/345/2015 

 

2.) Az előírt határidőn belül nem válaszolt: 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság, Forster Gyula 

Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. 

 

3.) Észrevételt tettek: 

a.) Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze 

SOD/08/107-2/2015  

 

1. Kéri a rendeletben helytelenül megadott bekezdések pontosítását 

2. Az aláíró lapot kéri a módosítás résztvevőivel aláíratni. 

3. A hatályos HÉSZ 6.§ (1) és a 11.§ (5) bekezdését ellentmondásosnak, ezért kéri ennek 

feloldását, oly módon, hogy a technológiai jellegű építményekre eltérő rendelkezéssel 

más építménymagasságot állapítson meg a HÉSZ az építési övezet általános előírásá-

hoz képest. 

4. A HÉSZ 6.§ (2) és a 7.§ (3) bekezdésében foglaltakat kéri felülvizsgálni, mert az ott előírt 

elvi építési engedély 2013. január 1.-től megszűnt. 

5. Kéri a hatályos HÉSZ előírásait a magasabb szintű jogszabályoknak megfeleltetni (pl: 

Étv. HÉSZ 27.§ (1) bek.) 

6.  A módosító rendelet 1.§ (2) bekezdésében a tető héjazatára vonatkozó előírás szö-

vegszerű pontosítására javaslatot ad. 

7. Felhívja a figyelmet, hogy mivel a tervezett módosítás egyszerűsített eljárás keretében 

történt ezért a településrendezési eszközök leghamarább az elfogadást követően az 

állami főépítész, illetve az érintett államigazgatási szervek értesítését követő 15. napon 

léptethető hatályba. 

Válasz: 

- A módosító rendelet helytelenül megadott bekezdéseit pontosítottuk 

- Az aláíró lapot a települési főépítész és a polgármester aláírásával, mint a módosítás 

további résztvevőivel, kiegészítettük. 
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- A HÉSZ 6.§ (1) és a 11.§ (5) bekezdésében jelzett ellentmondást feloldottuk. A techno-

lógiai jellegű épületekre vonatkozó, eltérő építménymagasságot meghatároztuk 

-  A HÉSZ 6.§ (2) és a 7.§ (3) bekezdésében megfogalmazott elvi építési engedélyt korri-

gáltuk, azt a hatályos 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 23.§ szerinti összevont engedé-

lyezési eljárásra módosítottuk 

- A HÉSZ előírásait a magasabb szintű jogszabályokkal összhangba hoztuk. 

- A módosító rendelet közjóléti erdők területére vonatkozó beépítési előírásait (tetőhé-

jazat) a javaslatnak megfelelően korrigáltuk. 

- A módosító rendelet hatályba léptetésére vonatkozó szabályozást az észrevételnek 

megfelelően pontosítottuk. 

 

b.) Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal 10.045/2015 

 

Véleményezése a 099/1 hrsz.-ú földrészlet „a” alrészletére vonatkozik. A területen a táboro-

záshoz szükséges felépítmények és egy 6.000 m2 nagyságú halastó található, mely jelenleg 

legelő művelési ágban nyilvántartott. Az ingatlan-nyilvántartási munkarészek sem a felépít-

ményeket, sem a halastót nem tartalmazzák. A településrendezési eszközök módosítását 

megelőzően ezek átvezetését szükségesnek tartja. 

Válasz: 

A tervezett módosítást megelőzően az ingatlan tulajdonosa elkészítette a terület geodéziai 

felmérését, ez képezte a tervezett módosítás tervi alapját. Bemérésre került a tó területe is. A 

településrendezési terv feladata, hogy meghatározza a „település alakításának, védelmének 

lehetőségeit és fejlesztési irányát”.  Erre tettünk javaslatot a módosítás kidolgozásakor is. Ah-

hoz, hogy ezt megtehessük nem szükséges a tervezett módosítás ingatlan-nyilvántartáson tör-

ténő átvezetése. A településrendezési terv módosításával teremthető meg ennek korrekt jogi 

alapja.   

 

c.) Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal SÖ-04/D/EOH/502-

2/2015 

Jelzi, hogy a módosítással érintett területen műemléki érték és régészeti lelőhely nem találha-

tó. Felhívja a figyelmet az örökségvédelmi hatástanulmány jogszabályi előírásaira.  

Kéri, hogy a HÉSZ vegye figyelembe az örökségvédelmet érintő szervezeti változásokat, a 

KÖH helyett az örökségvédelmi feladatokat hivatala látja el. Tájékoztatást ad a község terüle-

tén lévő műemlékek és régészeti lelőhelyek számáról. 

Válasz: 

2014. évben, amikor a településrendezési terv már módosult, sor került a régészeti lelőhelyek 

és a műemlékek országos nyilvántartás alapján történő korrekciójára, mind a HÉSZ-t, mind a 

tervlapokat illetően, ezért erre most nem került sor,- ahogy ezt jeleztük a szabályozási terv 

módosításának leírásában. 

 Az örökségvédelem szervezeteiben történt változásokat a HÉSZ módosító rendeletének 6.§-a 

korrigálja.  

 

d.) Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész  SMÖ/0224-1/2015 

 

A R. 14.§ (7) bekezdésben az alkalmazható anyagok és színek újrafogalmazását javasolja. 

Célszerűnek tartaná a faanyag használatát, színben a fehér és tört fehér szín alkalmazását. A 

héjazat anyagánál is pontosítás kér. 

Válasz: 

Javaslatának megfelelően a HÉSZ 14.§ (7) bekezdését javítottuk. 

Nagyberki, 2015. március 30.-án 

 

 

      Deák Gyula                                  Dr. Fazekas Sándorné   

                polgármester              településtervező 
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9. TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 51 

 
 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 52 

 

 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAGYBERKI RENDEZÉSI TERVÉNEK M4/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015. JÚNIUS 54 

10. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE 
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