ELŐTERJESZTÉS
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 23-i ülésére
6. napirend: Taszár Község Településrendezési eszközök M6/2021-OTÉK jelű módosítása
kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatos eljárás, a 27/2021.
(II. 15.) polgármesteri határozat szerinti módosítás pontosítása, illetve
egyszerűsített eljárás kezdeményezése
Taszár belterületét érintően a településrendezési eszközök jelen M6/2021-OTÉK jelű módosítása több
ingatlant érintően szükséges, amelyekről Taszár Község Polgármestere az 1) - 24/2021. (II. 15.), a 2)
- 25/2021. (II. 15.), a 3) - 26/2021. (II. 15.), és a 4) - 27/2021. (II. 15.) polgármesteri határozatokkal
döntött, pontokba foglalva az alábbiak:
A településrendezési eszközök jelen módosításának tárgya:
1) Taszár belterületén található idősek otthona nyugati irányba történő bővítési lehetőségnek
megvizsgálása, és a lehetőség megteremtése a szükséges területfelhasználásba és építési
övezetbe történő átsorolásával.
2) Taszár belterületén található Strandfürdő és idősek otthona között elhelyezkedő, a 129/39
hrsz-ú utat és a Toldi Miklós utcát összekötő közlekedési terület, gyalogút szélességének
pontosítása a jelenlegi használatának megfelelően.
3) Taszár belterületén található strandfürdő területének kihasználatlansága miatt a jelenlegi
igények alapján piac és közösségi tér kerüljön kialakításra a rendelkezésre álló pályázati
forrásból. Feladat a meglévő területfelhasználás és építési övezet átsorolási lehetőségének
megvizsgálása, kialakítása. Továbbá az érintett szomszédos telkek építési övezetének
szükséges pontosítása azok jelenlegi használatának megfelelően.
4) Taszár belterületének dél-nyugati részén a Toldi Miklós utca nyugati oldalán tervezett
kertvárosi lakóterület fejlesztés áttervezése, újragondolása a felmerült igényekre tekintettel, a
rendelkezésre álló pályázati forrásból. Feladat a meglévő közlekedési-, zöldterületi rendszer,
valamint a telkek tervezett osztásának áttervezése, racionalizálása.
A korábbi 27/2021. (II. 15.) polgármesteri határozattal meghozott fejlesztési döntésben
foglaltakat átértékelve a módosítással érintett terület déli részén, a 61. sz. (NagykanizsaDombóvár) főúttól északra elhelyezkedő területrészeken tervezett kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület kialakítása jelenleg nem időszerű, ezért az érintett módosítási területre
vonatkozó fejlesztési döntés pontosítása szükséges.
A módosítás a településszerkezeti tervet, és a belterületi szabályozási tervet érinti.
A módosítás a településfejlesztési koncepciót nem érinti, így felülvizsgálatára nem kerül sor.
Mivel szerkezeti terven területfelhasználás kis mértékben, illetve a belterületi szabályozási terven az
övezet és az építési övezet változik, ezért a szakági alátámasztó munkarészek felülvizsgálata,
kiegészítése a tervezett módosítással összefüggésben nem indokolt.
A tervezett módosítás során a módosítással érintett területek övezeti, építési övezeti átsorolása
települési környezetre (a meghatározott jogszabályi követelmények betartása mellett) nincs érdemi
hatással, ezért a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1.§. (3) bekezdésére, valamint a
környezet védelméért felelős szervek véleményére figyelemmel környezeti vizsgálat nem készül.
A döntés meghozatalához a R. 3. mellékletében nevesített környezet védelméért felelős szervek
megkeresésre kerültek, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy
természetvédelmi szakterületüket illetően várható-e jelentős környezeti hatás, amely miatt szükséges
a környezeti vizsgálat elkészítése.
A környezet védelméért felelős szervek véleményeikben nem tartották szükséges lefolytatni a
környezeti vizsgálatot (környezeti értékelést).
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása:
Az államigazgatási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) szabályai szerinti
egyszerűsített eljárás keretében kerül lefolytatásra.

A módosítás során új beépítésre szánt terület lényegében nem került kijelölésre – mivel a 4)
módosítási pont esetében a meglévő közlekedési-, zöldterületi rendszer, valamint a telkek tervezett
osztásának újragondolás, újra osztása, racionalizálása történik meg – ezért a biológiai aktivitás érték
számítás nem készül (Étv.7.§ (3) b.) pontja figyelembevételével).
A TFR átmeneti rendelkezései alapján a HÉSZ tervezett módosítása az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően készül, amelynek az elfogadásáról és hatályba lépéséről 2021. december 31-ig
gondoskodni kell, és az 2021. december 31-ig alkalmazható.
Jelen módosításhoz megkeresésre kerültek Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT),, Somogy Megye
Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SMTrT)
övezeteinek területi érintettségéről, és a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. melléklete alapján
előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek.
Továbbá megkeresésre került a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvény 6. § (20) bekezdése alapján a Lechner Nonprofit Kft. is a módosításhoz szükséges alaptérkép
beszerzése céljából.
A módosítással érintett területek műemléket nem érintenek.
A módosítással érintett területek közül a 4) – 129/31 helyrajzi számú terület dél-keleti részén a
belterület szabályozási terv alapján nyilvántartott régészeti lelőhely található (7. lelőhelyszám). A
módosítással érintett területeket régészeti érdekű terület nem érinti.
A módosítással érintett területek természeti területet nem érintenek.
A módosítással érintett területek települési térségbe tartoznak, ezért a térségi tervekkel való összhang
igazolása nem szükséges.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 4) pontban érintett módosítási területtel kapcsolatos fejlesztési
döntés pontosításával, a környezeti vizsgálat (környezeti értékelést), illetve az egyszerűsített eljárás
kezdeményezésével kapcsolatos döntését hozza meg.
Taszár, 2021. augusztus 23.

Varjas András
polgármester

ADATSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ
Az önkormányzat a jelen módosításhoz írásban megkereste a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
alapján adatszolgáltatás céljából az alábbi államigazgatási szerveket:
-

Lechner Tudásközpont Kft. Adatszolgáltató Osztály
Nemzeti Földügyi Központ Agrár-Vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

Kért adatszolgáltatásokra érkezett válaszok:
-

-

Lechner Tudásközpont Kft. (LTK/5466-4/2021):
A kért adatszolgáltatás 2016.02.01-én már elérhetővé tették, és azóta is biztosítják. Az eltelt
időben az általuk szolgáltatott adatbázisban változás nem történt.
Az alaptérképet megküldték.
Nemzeti Földügyi Központ Agrár-Vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály
MePAR adatokat megküldték.
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (05247-0196/2021)
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (BA/V/1056-2/2021)
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (SO/ERD/24782/2021.)
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI/1210-2/2021)

KÖRNYEZETI
VIZSGÁLAT
ÖSSZEFOGLALÓ:

SZÜKSÉGESSÉGÉVEL

KAPCSOLATOS

VÉLEMÉNYEK

Taszár településrendezési eszközök M6/2021-OTÉK jelű módosítása során az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai
alapján megkeresett államigazgatási szervek az alábbi észrevételt tették:
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben
előírtak figyelembevételével, a megkereső levélben foglaltak alapján nyilatkozott, hogy a tervezett
módosítás keretében nem tartja indokoltnak környezeti vizsgálat lefolytatását, értékelés elkészítését:
-

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (BA/V/1056-2/2021)
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(SO/ERD/2478-2/2021.)
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(35200/2245-1/2021.ált.)
Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda (SO/08/00097-2/2021.)
Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály / Növény és Talajvédelmi Osztály
(SO/NTO/00667-2/2021)
Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (19.052/2/2021)
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (SO/NEF/478-2/2021.)
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI/1210-2/2021)

Nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, az értékelés elkészítését, de
észrevételt tett, tájékoztatást adott:
-

Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (SO/TO/01598-2/2021.)
Észrevétel, tájékoztatás:
„A településrendezési terv azon módosításához, mely a Taszár, 129/31 helyrajzi szám alatti
terület területfelhasználás módosítására irányul annak érdekében, hogy a fenti terület déli
részén a kertvárosias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetre módosuljon
a Kormányhivatal zajvédelmi szempontból az alábbi tájékoztatást adja
A tervezett módosítást követően a területen gazdasági, kereskedelmi tevékenység
folytatására nyílik lehetőség. A területre betelepülő gazdasági kereskedelmi stb.
tevékenységekkel új zajforrások létesülnek.
Megállapítható, hogy a módosítással érintett területtől északi irányban jelenleg beépítetlen
„Lke” jelű kertvárosias lakóterület, továbbá nyugati és keleti irányokban „Z” jelű zöldterületek
(közparkok) találhatók, mely területek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapján – zajtól védendő területek. A
lakóterület esetében a zajvédelmi követelményeknek a beépítési vonal előtt 2 méterre, míg a
zöldterületek esetén a terület minden pontján kell teljesülnie.
A benyújtott véleménykérelem nem tartalmazza a tervezett módosítást követően kialakított
területfelhasználási határokat a 129/31 helyrajzi számú területre vonatkozóan, így nem
állapítható meg pontosan a környező területek érintettsége sem.
A fentiek figyelembevételével a Kormányhivatal javasolja, hogy a további eljárás során
vizsgálni szükséges, hogy a tervezett módosítást követően a zajvédelmi követelmények
teljesülése milyen feltételek mellett biztosíthatók, illetve szükséges-e a helyi építési
szabályzatban előírások megtétele annak érdekében, hogy a tervezett kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági tevékenység végzése során a zajvédelmi követelmények teljesülése
biztosítható legyen.
A Kormányhivatal indokoltnak látja, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: TFR.) 3. melléklet szerint elkészítendő alátámasztó javaslatban kidolgozni a
várható környezeti hatások vonatkozásában a zaj- és rezgésvédelmi munkarészt.

A Kormányhivatal továbbá kéri a változások átlátható módon való bemutatását. (Az érintett
területek és környezetük jelenlegi és változás utáni állapota a szerkezeti és szabályozási
térkép-kivágatokon legyenek ábrázolva, és a változások, ill. a várható környezeti változások,
hatások becslése, bemutatása ezzel összhangban legyen.)”
Válasz:
A tájékoztatásukban foglaltak megköszönjük. Az idő közben bekövetkezett változásokra,
igényekre tekintettel, a 129/31 helyrajzi számú ingatlanon tervezett kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület nem kerül kialakításra. Az erről szóló Képviselő-testületi döntés a
véleményezési anyagba becsatolásra kerül.

Taszár, 2021. augusztus 23.

Varjas András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
Taszár Község Képviselő-testülete megtárgyalta Taszár Község településrendezési eszközeinek
M6/2021-OTÉK jelű módosításával kapcsolatos korábbi 27/2021. (II. 15.) polgármesteri határozatban
foglalt, 4) módosítási pontról, illetve annak pontosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület Taszár Község településrendezési eszközeinek módosítását rendeli el a
belterület dél-keleti részén, a Toldi Miklós utca nyugati oldalán kertvárosi lakóterület fejlesztési
szándéka kapcsán a területfelhasználás és az övezetek, építési övezetek újra tervezésének,
átsorolásnak, és a tervezett telkek újra osztásának megvizsgálása tekintetében.
Határidő:
Felelős:
Közreműködik:

azonnal
Varjas András polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Gáts András főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT:
Taszár Község Képviselő-testülete megtárgyalta Taszár Község településrendezési eszközeinek
M6/2021-OTÉK jelű módosítás környezeti vizsgálat szükségességével, elvégzésével kapcsolatos
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Taszár Község településrendezési eszközeinek M6/2021-OTÉK jelű
módosítása kapcsán a környezet védelméért felelős szervek véleményeire tekintettel úgy
dönt, hogy nem szükséges lefolytatni a környezeti vizsgálatot (környezeti értékelést), a
környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról szóló eljárását lezárja.
Határidő:
Felelős:
Közreműködik:

azonnal
Varjas András polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Gáts András főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT:
Taszár Község Képviselő-testülete megtárgyalta Taszár Község településrendezési eszközök
M6/2021-OTÉK jelű módosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök M6/2021OTÉK jelű módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációt küldje meg a TFR
egyszerűsített eljárása szerinti véleményezésre az érintett államigazgatási szervek részére.
Határidő:
Felelős:
Közreműködik:

azonnal
Varjas András polgármester
Keszthelyi Tiborné jegyző
Gáts András főépítész

BEÉRKEZETET VÉLEMÉNYEK

