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TÁJÉKOZTATÓ  
a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján   
 

 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a 

főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, 

tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a 

képviselő-testület (közgyűlés) részére. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerint a megyei 

önkormányzat területrendezési feladatkörében területrendezési tervet készít, véleményezteti 

és elfogadja azt. A megyei önkormányzat véleményezi települései településrendezési 

eszközeit a megyei területrendezési tervvel való összhang érdekében. Ezt a feladatot a 

főépítészi tevékenységről szóló Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja a megyei 

főépítésznek adja.   

 

Somogy Megye Területrendezési Tervének jóváhagyásakor hozott 23/2011.(IV.1.) közgyűlési 

határozat 3.3 pontja előírja, hogy a településrendezési eszközei a megye területrendezési 

tervével összhangban kell, hogy készüljenek. Előírja továbbá, hogy a megyei főépítész évente 

beszámol a Közgyűlésnek a megyei területrendezési terv követelményeinek, ajánlásainak 

érvényesüléséről a településrendezési tervekhez kapcsolódó tervtanácsi munkában és más 

területrendezési, államigazgatási véleményezési eljárások során. 

 

A megyei területrendezési tervvel összhangban kell lenniük a települések rendezési terveinek, 

tehát a megyei terv a települések rendezési tervein keresztül érvényesül. Somogy  megye 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén - ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési 

terv érvényes  - kívüli településeinek  rendezési terve összhangban kell legyen a 2011-ben 

elfogadott megyei területrendezési tervvel, az ahhoz kapcsolódó célkitűzésekkel és 

ajánlásokkal,  ám a megyei területrendezési terv célkitűzéseinek a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területén levő települések terveiben is érvényt kell szerezni.   

 

A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet határozza meg, eszerint csak a településszerkezeti tervet kell a megyei 

önkormányzattal véleményeztetni, de az egész terv szakmai véleményezését is indokoltnak 

tartják mind a tervezők, mind a települések. Az elmúlt egy évben 33 település rendezési 

tervét, illetve módosítását – néhány település két alkalommal is módosította a tervét – küldték 

meg véleményezésre. A 33 település közül csak két településnek készült a teljes közigazgatási 

területére terv, a többieknél kisebb-nagyobb mértékű tervmódosítások történtek. Legtöbbször 

valamilyen konkrét fejlesztési, beruházási igény indokolta a módosítást. Több falu területén 

terveznek pl. napelemparkot, ami miatt módosítaniuk kellett a településrendezési tervüket. A 

33 településből 17 település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén helyezkedik el.  Jelenleg 

két falu egész közigazgatási területére folyamatban van településrendezési terv készítése.   
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A véleményezés tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a megyei területrendezési terv 

előírásai érvényesülnek a településrendezési tervekben. A megyeterv szerepel a megyei 

önkormányzat honlapján, így a településtervezők és önkormányzatok megfelelő módon tudják 

alkalmazni. Minden véleményező levélben felhívom az önkormányzatok figyelmét Somogy 

Megye Területrendezési Tervére, az ajánlásokra, illetve a célkitűzésekre. A települési tervvel 

kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről a legtöbb esetben sikerült kompromisszumot 

kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A megyei területrendezési 

terv tervtanácsokon való érvényesüléséről nem tudok beszámolni, mert jogszabály-változás 

miatt a településrendezési terveket nem kell tervtanáccsal véleményeztetni.    

 

Somogy Megye Területrendezési Terve 2011 áprilisában került jóváhagyásra, de az Országos 

Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.) tavaly módosult és a törvény előírása szerint a 

megyei terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni az országos tervvel. 

Minisztériumi költségbecslés szerint a tervkészítés díja, az alaptérképpel együtt kb. 13 millió 

Ft lesz megyénként. Előzetes információk szerint a megyei önkormányzatok központi 

támogatást fognak kapni a terv-módosítások elkészíttetéséhez. A jövő évben induló 

tervezéssel a törvényben előírt határidő nagy valószínűséggel nem tartható a véleményezési 

eljárás időigényes folyamata miatt. Az új tervet célszerű lenne olyan térinformatika 

rendszerben feldolgoztatni, amely alkalmas elemzések, kimutatások és különféle adatsorok 

készítésére.  

 

A megye 246 településének településrendezési tervi ellátottsága változó, a kis- és aprófalvak 

tervei régiek, többnyire a 2000-es évek elején készültek, a magasabb rendű jogszabályoknak 

nem felelnek meg. Mivel nincsenek építkezések, beruházások, az önkormányzatok forrásaikat 

egyéb feladataik elvégzésére fordítják, így nem aktualizálták a terveket és nagy 

valószínűséggel nem is fogják. Véleményem szerint indokolt lenne - különösen az aprófalvas 

térségekben - nagyobb településcsoportok területére, a városokra és környékükre készíteni a 

településrendezési terveket. A fejlesztési szándékok térségi szinten jobban összehangolhatók 

lennének, a települések jobban megismernék egymás adottságait, lehetőségeit, az 

együttműködésük hatékonyabb lenne és a területfejlesztési szempontoknak is jobban 

megfelelnének. A település-együttesnek lehetne közös főépítésze, aki fejlesztési, 

településképi, rendezési ügyekben szakmai segítséget tudna nyújtani a falvaknak és az 

együttműködés, a koordináció, a kapcsolattartás szempontjából előnyöket jelentene.     

 

Somogy megye népességszáma egyre gyorsuló ütemben csökken, a természetes fogyás 

érvényesül, vagyis jóval többen halnak meg, mint ahányan születnek. Ha az utóbbi 2-3 év 

ütemében fogy a népesség, akkor 137 év múlva fogy nullára Somogy lakossága. Ha az utóbbi 

10 év népességcsökkenési üteme folytatódik, akkor csak 165 év múlva lesz nulla a megye 

népessége. Természetesen ez egy elméleti számítás, de azért nagy valószínűséggel ki fog 

ürülni a megye nagyobb része. Elgondolkodtató és intézkedést igénylő lenne a megye üres 

lakásállományának a mennyisége. 2011-ben a megye 119.901 db lakásából 20.551 lakásban 

nem lakott senki. A KSH településsoros listája szerint több olyan falu van, ahol a 

lakóházaknak harmada, negyede üresen áll, de már van olyan falu, ahol több az üres ház, mint 

a lakott.  Például 100-nál több üres lakóház van Nagyszakácsiban, Segesden, Őrtiloson. A 

használaton kívüli lakóházak előbb-utóbb elveszítik értéküket, tönkremennek. Az értékek 

pusztulása is nagy kár, de a romló, pusztuló épületek hangulatrontó hatása sem lehet mellékes. 

Műszaki állapot szerinti adatok nincsenek, valószínűleg az üres lakóházak egy része nem 

használható lakás céljára, de rengeteg jó állapotú, építészeti értéket is képviselő, nagyméretű 

gazdasági épületekkel rendelkező üres falusi ingatlan van megyeszerte. Érdemes lenne 

közösen gondolkodni az üres épületek hasznosítási lehetőségeiről.  
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Határozati javaslat:   

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a megyei 

főépítész éves tájékoztatóját.   

 

 

Kaposvár, 2014. április 18. 

 

 

                                                                                                  Fábián Éva  

                                                                                              megyei főépítész  

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás 

megyei főjegyző   


