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TÁJÉKOZTATÓ 
és összefoglaló jelentés 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. Az első tájékoztató 2011-ben készült, tehát most 

elérkezett az összefoglaló jelentés ideje.  

 

A törvény szerint a megyei önkormányzat véleményezi - a megyei főépítész útján – a 

települései településrendezési eszközeit a megyei területrendezési tervvel való összhang 

érdekében. A feladatot a főépítészi tevékenységről szóló Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) 

pontja a megyei főépítészre bízza.   

 

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

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

kétharmada - a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a Balaton-törvénnyel elfogadott 

területrendezési terv érvényes  - 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.  2014. áprilisa óta 38 település rendezési tervének módosítását illetve 

tervét küldték meg véleményezésre.  A  települések közül csak egy falunak, Nyimnek készült 

a teljes közigazgatási területére terv, a többieknél kisebb-nagyobb mértékű tervmódosítások 

történtek. Legtöbbször valamilyen konkrét fejlesztési, beruházási igény indokolta a 

módosítást, az egy év alatt több településen kétszer is módosították a településrendezési 

tervet. A 38 településből 15 település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén helyezkedik el. 

A véleményezési eljárásban kiadásra került 17 db előzetes vélemény és 48 vélemény, ebből 

egyszerűsített véleményezési eljárásban 11 készült és 11 tárgyalásos véleményezési eljárás 

volt. 

A rendezési tervek módosításának száma általában tükrözi a településeken tervezett 

fejlesztéseket, mert általában az előkészítés során kiderül, hogy a fejlesztés valamilyen 

szempontból ütközik a tervvel, ezért azt módosítani kell.  

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. A településrendezési terv-módosítások megfeleltek a megyei tervnek, illetve a 

Balaton-törvénynek, a szakmai észrevételeimet többnyire figyelembe vették.  
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A területfejlesztési törvény 13/A. § (3) bekezdése szerint a megyei önkormányzat 

koncepcionálisan összehangolja települései településfejlesztési koncepciója és integrált 

településfejlesztési stratégiája (ITS) kidolgozását a megyei területrendezési terhez való 

illeszkedésük érdekében. 

Kaposvár MJV tavaly készítette el a településfejlesztési koncepcióját és integrált 

településfejlesztési stratégiáját (ITS), az önkormányzati véleményezés a 2014. szeptemberi 

közgyűlésen történt, a megtett észrevételeink jelentős részét beépítette a város az ITS-be. Az 

elmúlt bő egy évben három településre: Nyim, Lengyeltóti és Balatonfenyves készült 

településfejlesztési koncepció, amelyeket véleményezni kellett. A Belügyminisztérium 

projektje volt az összes járásszékhely településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégiájának az elkészíttetése, régiónként egy tervező szervezet által. 

Somogy megyében két város településfejlesztési koncepciója és hét város ITS-e készült el 

egyidőben. Az önkormányzati vélemény megalkotását átruházott hatáskörben a 

Területfejlesztési Bizottság 2015. június 15-i ülésén végezte el. Mindegyik településfejlesztési 

dokumentum összhangban van a megyei területfejlesztési programmal, csupán kisebb 

észrevételeket tett a bizottság.      

 

A területfejlesztési törvény szerint a megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében 

területrendezési tervet készít, véleményezteti és elfogadja azt. Somogy Megye 

Területrendezési Terve 2011. áprilisában került jóváhagyásra, de az Országos 

Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.) 2013-as módosítása megszüntette az összhangot 

a megyei területrendezési tervekkel, ezért módosítani kell azokat. A törvény előírása szerint a 

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

Minisztériumi vezetők tájékoztatása szerint a határidőt módosítani fogják, mivel a központi 

költségvetés sem tartalmaz ilyen célra forrást, javasolták, hogy a megyei önkormányzatok 

saját forrásból készíttessék el a tervet. A tervezési díj - az alaptérképpel együtt - 15-20 millió 

Ft-ra becsült.   

 

A jövő évtől a vonatkozó jogszabály szerint (314/2012.Korm.rendelet) nem lesz lehetőség a 

2013. előtt jóváhagyott településrendezési tervek módosítására, új tervet kell készíteni. A 

somogyi települések több mint 90%-ának 2013. előtt készült a terve. A települések rendezési 

terve több millió Ft-os összegbe kerül, így nagy valószínűséggel a kisebb településeknél 

gondot fog okozni az elkészíttetésük.  

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 

már nem felelnek meg. Az Országos Területrendezési Terv rendelkezése szerint a 2012. 

december 31-én hatályban levő településrendezési tervek a jövő évtől már nem módosíthatók 

és csak 2018. december 31-ig alkalmazhatók, így várhatóan teljes településre kell készíteni a  

településrendezési tervet.  

 

Véleményem szerint indokolt lenne - különösen az aprófalvas térségekben - nagyobb 

településcsoportok területére, illetve a városokra és környékükre együtt elkészíteni a 

településrendezési terveket, mert egyszerűbb, olcsóbb és a fejlesztések összehangolását 

jelentené. Az aprófalvak együttműködése lehetne a megmaradásuk feltétele. 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 különféle stratégiákból és programokból úgy tűnik, hogy az 1000 fő alatti falvak 

fejlesztésével, esetleg megtartásával nem számol senki, az aprófalvas térségek inkább csak 

probléma-szinten említődnek.   

 



3 

 

Bizonyos, hogy a területek gazdasági fejlődésének kulcsa a közlekedési infrastruktúra 

fejlettsége. Sajnos Somogy megye kétharmad részén nincs sem autópálya, sem gyorsforgalmi 

út, alapvető közlekedési kapcsolatok hiányoznak. Nagyon sokat jelentene a térségnek az M9 

(Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd) gyorsforgalmi út megépítése, de a megvalósítás egyre 

távolabbra tolódik. A Kaposvár- Szekszárd szakasz  engedélyezési terve készül, a Kaposvártól 

nyugatra építendő útnak a tervei sem késszülnek. A 67. sz. főút Kaposvártól északra levő 

szakaszán a burkolaterősítés és a településeket elkerülő szakaszok tervei elkészültek, reméljük 

az építés is megtörténik 2020-ig. Sokat jelenthetne a megye erősödésében a 67. sz. út 

Szigetvártól déli irányban történő meghosszabbítása, de itt még a konkrét tervek sem 

készülnek, egyelőre nyomvonal változatok léteznek.   

 

A 2012-es közgyűlési tájékoztatóban a településrendezési tervek véleményezése mellett 

jogszabályi módosítás szükségességéről (azóta megtörtént), megyei mellék- és 

kerékpárúthálózat stratégiájának elkészítéséről, hasznosítatlan épületek adatbázisáról, védett 

épületek felújítási költségének ÁFA-mentességéről, az üres falusi lakóházak, gazdasági 

épületek megtartása érdekében állami program szükségességéről és az 500 fő alatti falvak 

(106 db) 2-3 évtizeden belüli elnéptelenedéséről írtam. Most már 121 falu népességszáma 

kevesebb mint 500 fő és 60 db az 1000 fő lakosságszám alatti falu.   

 

2013-ban tájékoztatást adtam a 31 település rendezési tervének véleményezéséről és 

javasoltam a falvak arculatának javítása  érdekében a térségi főépítészi hálózat létrehozását 

(idén miniszteri ígéret hangzott el a járási szintű  főépítészi rendszer kialakításáról a 2017-es 

évtől). A megye hasznosítatlan középület-állományából befektetési kiadvány készítését 

javasoltam és üres, nem értékesíthető falusi lakóházak digitális adatbázisáról írtam. 

 

2014-ben beszámoltam 33 település rendezési tervének véleményezéséről, a megyei 

területrendezési terv készítésének szükségességéről, költségigényéről, valamint a megye 

elnéptelenedési tendenciájáról, illetve a megyében levő több mint 20 ezer üres lakás..     

 

Határozati javaslat:   

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a megyei 

főépítész éves tájékoztatóját és összefoglaló jelentését.   

 

 

Kaposvár, 2015. szeptember 2. 

 

                                                                                                  Fábián Éva  

                                                                                              megyei főépítész  

 

 

 

 

A tájékoztatót jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző   


