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KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

 Kaposszekcső község településrendezési eszközeinek 2020. évi 1. számú 

módosításának célja a 611. számú főút mellett fekvő ipari park területén, a tervezett 

szerkezettől eltérő területhasználatot lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása. Ennek 

érekében a kiszolgálóutak egyes elemeinek törlése. 

Hatályos településrendezési eszközök az 29/2000. (IV.19.) határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv, valamint Kaposszekcső község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2000. ( XI.28.) rendelete. 

Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos 

településrendezési tervei módosításának szándékát, településfejlesztési döntését a 24/2020. 

(XI.25.) rendkívüli polgármesteri döntésben fogalmazta meg, mellyel egyben az érintett 

területet kiemelt fejlesztési területté is nyilvánította. (1. számú melléklet) 

 Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának 

egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak 

alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó 

kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul. 

A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az OTÉK 

2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának megfelelően készül, a hatályos tervekkel összhangban. 

Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó 

partnerségi egyeztetés szabályait a 5/2017. (IV.12) önkormányzati rendeletében fogalmazta 

meg, melyet jelen eljárásban is alkalmazni kíván. 

 Önkormányzat megbízásából a módosítást az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 

készíti, Dr. Kovács Péter (TT-02-0656) településtervező irányításával. 

 

 

2. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNE 

 

A módosítással érintett ingatlan a Kaposszekcső központi belterületétől északra, az 

egykori laktanya területén kialakított ipari park területét érinti. Az ipari park régóta meghatározó 

vállalkozása, az elsősorban PET palackok és flakonok gyártásával foglalkozó, PET Hungária 

Kft. A vállalkozás környezetében a hulladékhasznosítással foglalkozó FÉMKER Kft. működik, 

valamint két szomszédos ingatlanon napelemes energiatermelő parkok létesültek. Nevezett 

területektől északra még jelentős hasznosítatlan, beépítetlen gazdasági területek találhatók, a 

rendezési tervekben rögzített kiszolgálóutak sem épület még meg. A megjelölt tervezési terület 

a változással ténylegesen érintett területnél nagyobb területet határol le. 
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A tervezési terület elhelyezkedése 

   Ortofotó az ingatlannyilvántartási alaptérképpel 
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PET Hungária, Fémker, tervezett zöldterület 

 

 

 

Helyszíni fotók  
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3. A MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK BEMUTATÁSA 

 

Kaposszekcső község településrendezési eszközeinek jelen, 2020. évi 1. számú 

módosítását Kaposszekcső község Önkormányzata kezdeményezi, a módosítás a 

városfejlesztési célokkal összhangban van, gazdaságfejlesztési célok megvalósítását célozza. 

A módosítás elindítója a PET Hungary Kft. telephelyfejlesztési igénye. A vállalkozás, a 

mai telephelyétől északi irányban jelentős bővítést tervez, mely érinti a gazdasági területek 

feltárására tervezett kiszolgálóutakat is. 

A ma még beépítetlen területen nagy 

részének egybeni hasznosítása a 

tervezett kiszolgálóutak újragondolását 

is jelenti. A jelen fejlesztéssel érintett, 

tervezett kiszolgálóútra nem lesz 

szükség a terület feltárásához. 

A módosítás során az 

alábbiakban megjelölt, tervezett 

kiszolgálóút megszűnik, területe a 

gazdasági területbe, övezetbe olvad. 

 

 
 

 

 

A megszűnő, tervezett kiszolgáló út   A tervezett fejlesztés várható területigénye 
 

 

A módosítás során a tervezett út területe a környező gazdasági területbe olvad, vagyis 

új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A biológia aktvitásérték egyensúlyának 

fennmaradásáról a módosítással érintett területen belül, a déli oldalon lévő zöldterület 

bővítésével gondoskodunk, a részletes egyenlegszámítást külön fejezet mutatja be.  

A kiszolgálóút törlésével az ahhoz kapcsolódó, irányadó telekhatárok is megszűnnek, 

továbbá pontosodik a beültetési kötelezettség helye, határa. 
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4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

 

4.1. Hatályos településrendezési eszközök 

 

A módosítási szándék érinti a szerkezeti és szabályozási tervet (V-2 tervlap), a hatályos 

településrendezési tervek az alábbiak: 

Hatályos szerkezeti terv részlet 

 

A településszerkezeti terv a módosítással közvetlenül érintett területet kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági területbe sorolja. Környezetében további kereskedelmi, szolgáltató és 

ipari gazdasági területeket, zöldterületet és különleges sportterületet jelöl. Északabbra  az 

egykori laktanya intenzívebben beépített területeinek terület-felhasználása összetettebb, lakó 

és vegyes területek is megjelennek. 

A szerkezeti terv ábrázolja továbbá az ipari parkot feltáró gyűjtő és kiszolgálóutak hálózatának 

meglévő és tervezett elemeit, valamint a 611. főút menti kerékpárutat. 
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A hatályos szabályozási terv a szerkezeti terv elhatározásaival összhangban rögzíti az 

övezeteket (Gip, Gksz, Ksp, Z). Egyes Gip és Gksz övezetekben telekalakítási terv készítését 

írja elő. Ezen túl rögzíti az utak szerepköre szerinti övezeti jeleket (KÖu-3, KÖu-4), valamint 

szabályozási szélességeket (16,0, 20,0). Egy helyen irányadó telekhatárral telekalakítást 

javasol. A gazdasági területek 611. sz főút felé és a Ksp övezet felé beültetési kötelezettséget 

rögzít. Továbbá rögzíti egy övárok nyomvonalát, illetve egy csomópontban a beépítés vonalát. 

 

Hatályos szabályozási terv kivágat 
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4.2. Településrendezési tervek módosítása 

 

A településrendezési tervek módosításának alapvető célja egy kiszolgálóút törlésével 

egy nagyobb összefüggő gazdaságfejlesztési terület kialakítása, melynek jelentős részét a 

már jelen lévő PEG Hungary Kft kívánja hasznosítani.  Az útszakasz törlésével pontosodik a 

611. sz. utat követő beültetési kötelezettség területe, határa. Az érintett terület övezetéből 

kikerül a telekalakítási terv készítésének kötelezettsége (TAKT), valamint a terven rögzített 

javasolt telekosztás, tekintettel, hogy a terület jelentős része egyben kerül felhasználásra. 

Továbbá az összevonással érintett terület északi határán futó, tervezett út szabályozási 

szélessége az ingatlan-nyilvántartás szerinti szélességre csökken (16,5 – 17, 0 m). 

Tekintettel, hogy az utak megszüntetésével új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, 

az aktivitásérték egyensúlyának biztosítására, valamint a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ szerint: 
 

12.§ (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 

legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt 

beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 

különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a 

zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 

adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a 

település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

 

Összesen 6040 m2 út kerül gazdasági területbe, övezetbe (Gksz), ami után 302 m2 

zöldterületet kell létesíteni. Az új zöldterület létesítése az aktivitásérték miatti visszapótlással 

együtt, a módosítással érintett terület déli részén található zöldterület északi irányban történő 

bővítésével valósul meg. 

 

A módosítással érintett terület határán belül továbbá frissül a tervezési alaptérkép. 

 

A módosítás során a helyi építési szabályzat előírásai nem változnak.  
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A szerkezeti terv tervezett módosítása 
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A szabályozási terv tervezett módosítása 
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5. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
5.1. A területrendezési tervekkel való összhang 
 

Kaposszekcső község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek 

tervkészítéskori elhatározásaival összhangban vannak. A közelmúltban megváltozott az 

ország és a kiemelt térségekre, és a megyei tervekre vonatkozó térségi szabályok jogszabályi 

környezete. Jelen módosítás során az új jogszabályoknak (Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, a területrendezési 

tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet) és az új Tolna Megye Területrendezési tervének való megfelelést vizsgáltuk. 

A módosítás során végbemenő változások a területrendezési tervek elvárásaival 

összhangban vannak. 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény 
 

A törvény 2. melléklete tartalmazza az Ország Szerkezeti Tervét, 3. melléklete pedig rögzíti 

az Országos Övezeti Terv tervlapjait az alábbiak szerint: 

3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét  

3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét  

3/3. melléklet az erdők övezetét  

3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 

érintett településeket  

3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket  

 

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

 

Az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben megállapított országos övezetek a 

következők: 

 

1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete  

4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete  

5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete  

6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete  
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Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből 

 

 

Tolna Megye Területrendezési Terve (2020.) 

 

A 2020-ban készült (8/2020. (X.29.) rendeletszámmal elfogadott) megyei területrendezési terv 

összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, és a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel.  

 

Tolna Megye Területrendezési Terve a szerkezeti terven kívül az alábbi országos 

övezeteket tartalmazza: 

a) ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet) 

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1. melléklet) 

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet) 

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet) 

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet) 

f) erdők övezete (3.3. melléklet) 
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g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet) 

h) tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) 

i) világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. melléklet) 

j) vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet) 

k) nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) 

l) honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet) 

 

A megyei övezetek a következők: 

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) 

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet) 

c) földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet) 

d) egyedileg meghatározott megyei övezetek (3.12. melléklet). 

-innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.12.1. 

melléklet) 

-logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.2. melléklet) 

-turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.3. melléklet) 

 

A módosítással érintett terület települési térségben fekszik, országos vagy megyei övezetek 

közül a vízminőség-védelmi terület övezeteérinti a terület északi felét. 

A települést érinti a tervezési területet nem érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete és a 

földtani veszélyforrás terület övezete.  

 
Kivonat a Tolna Megye Szerkezeti tervéből 
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ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet)  
(narancssárga: ökológiai folyosó) 

 
 

 
 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet) 

 (barna: jó termőhelyi adottságú szántó terület,  
zöld: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület) 
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erdők övezete (3.3. melléklet)  
(sötét zöld: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület,  

világos zöld: erdőtelepítésre javasolt terület) 
 

 

 
 

tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet) 
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világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

(3.5. melléklet) 

 

 

 
vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet) 
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nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet) 

 

 

 
honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet) 
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ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet) 

 

 

 
rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet) 
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földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet) 

 

 
egyedileg meghatározott megyei övezetek (3.12. melléklet). 

innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete 

(3.12.1. melléklet) 
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logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

(3.12.2. melléklet) 

 

 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

(3.12.3. melléklet) 
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Kaposszekcső község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek 

elhatározásaival összhangban vannak. A 2020. évi 1 számú módosítási eljárása nem 

tartalmaz olyan módosítási elemet, mely ezen változtatna.  

A módosító indítványok során a települési térségen belül kiszolgálóút megszüntetése 

történik. 

 
 
5.2. Táj,-, természetvédelem, környezetalakítás,  
 

A módosítás során, alapvetően a beépítésre szánt területen belül gazdasági területet 

feltáró, tervezett kiszolgálóút megszűnik, a környező gazdasági területbe olvad, továbbá 

ehhez kapcsolódóan kisebb pontosítások történnek. 

Az érintett terület ma még beépítetlen, de a hatályos tervekben beépítésre szánt terület. 

A módosítással érintett területen természetvédelmi szempontból nemzetközi, országos, 

vagy helyi védelem alatt álló terület, érték nem ismert, vizsgálataink során ilyen értéket nem 

tártunk fel. 

A módosítás során az út megszüntetésével új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, az 

aktivitásérték egyensúlyának fennmaradásáról a tervezési területen belül gondoskodunk, 

továbbá kijelölésre kerül az új beépítésre szánt területek utáni 5% zöldterület. Mindezek a 

tervezési terület déli felén található zöldterület megnövelésével. A terület határa északi 

irányban közel 3,0m-el tolódik el. 

A módosítás erdőterületet nem érint. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti 

értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, 

módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a 

döntéshozó elvégzésének szükségességéről. 

A módosítás a gazdasági terület vélt használatához kapcsolódó kiszolgálóút 

megszüntetését jelenti, a mai fejlesztési igényekhez igazodóan. A módosítás során mintegy 

6000 m2 közút kerül kereskedelmi szolgáltató gazdaági övezetbe 

Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások, környezetvédelmi szempontból kisebb 

pontosítás, az elkészült fejlesztési tervekhez igazodóan a minőségi épített, és természeti  

környezet kialakítását szolgálják. A módosításnak környezetvédelmi akadálya nincs. 
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Az előzetes vizsgálatok alapján, a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, 

így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem igényelte a döntéshozó 

Kaposszekcső község Önkormányzata. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás környezetvédelmi 

szempontból megvalósítható. A követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, 

illetve azok következetes betartatásával jelentős zavaró hatás nem prognosztizálható a 

módosítás következtében. 

 
5.3. Örökségvédelem 
 

A változással érintett terület területi, vagy egyedi országos vagy helyi építészeti 

értékvédelem alatt nem áll, azok környezetét nem érinti. 

A terület régészeti lelőhely, vagy régészeti érdekű területbe nem tartozik. 

A módosítás során beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a gazdasági területen 

tervezett út megszüntetésével, mintegy 6040 m2 nagyságrendeben. 

A módosítások kulturális örökségvédelmi érdekeket nem sértenek.  

 
 
5.4 Közlekedés 

 
A MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK 

A módosítás célja a tervezett gazdasági terület, vélt, javasolt telekfelosztását feltáró 

kiszolgálóút törlése. A hatályos településrendezési tervek a készítéskori program alapján 

rögzítették a terület belső feltárásának javasolt helyét, irányát. Ennek kialakítása még ingatlan-

nyilvántartásban sem indult meg. 

A jelen módosítást elindító igény, egy meglévő telephely bővítésének előkészítését 

célozza. A tervezett telekalakítás nem követi a hatályos tervben rögzítetteket. Ezzel az új, 

tervezett használat szerint az érintett, törlésre kerülő kiszolgálóút indokoltsága megszűnik. 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

A tervezési terület a 611 sz. másodrendű főút nyugati oldalán fekszik. Az út átlagos forgalma 

8 950 E/ nap. A két forgalmi sávos külterületi utak esetén a megfelelő szolgáltatási színvonalat 

biztosító forgalmi terhelés felső értéke 14 000 E/ nap. A kapacitáskihasználtság így 65 %. 

Az út nyugati oldalán kerékpárút épült, ami a gyalogosforgalmat is szolgálja. 

Az úttest és kerékpárút között idős fákból álló fasor húzódik, Ez jótékonyan árnyékolja a 

kerékpárutat, de az útkeresztezésnél a látómezőt korlátozza. 

A rendezési tervben szereplő belső utak közül csak a terület súlyvonalán észak – déli irányban 

húzódó kiépített út létezik, csomópontja a főút 4+471 km szelvényében van. 

 



KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 25 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

Az ipai parktól közvetlenül északra vezet az M9 gyorsforgalmi út tervezett szakasza. Az 

előírások szerinti csomóponttávolság betartásával mind a jelenlegi 611-es, mind a tőle 

nyugatra, vele párhuzamosan 3,4 km-re tervezett új főút kereszteződése külön szintű 

csomópontként alakítható ki. 

A gyorsforgalmi út elérése kedvezően befolyásolja az ipari létesítmények hosszabb távolságú 

szállítási lehetőségeit. A jobb elérhetőség érdekében szükséges a főút menti lakó- és 

iparterületet elválasztó íves közút megépítése a főút 3+964 km szelvényében történő 

csatlakozással.  

Mivel a meglévő és a tervezett csomópont közti távolság kisebb az előírt mértéknél, célszerű 

a főút ezen szakaszát lakott területnek kijelölni, amelyen elegendő a 300 méter távolságot 

betartani. 

A szabályozási terven feltüntetett 16,5 és 17 méteres közterület-szélesség lehetővé teszi a két 

irányú forgalomra alkalmas úttest mellett járda és berendezési sávok kialakítását. 

 

 

5.5 Közműellátás 

A meglévő közműhálózatot az alábbi kivonat mutatja. Meglévő közművek jellemzően a 

ténylegesen, vagy ingatlan-nyilvántartásban kialakított közutak (közlekedési és 

közműelhelyezési területek) területén haladnak. 

A kialakított hálózat jellemzően a jelenlegi telephelyeket szolgálja ki (a vízvezeték 

kieépítettebb). Az ipari park további fejlődése, beépülése során, illetve annak feltételeként a 

közműhálózatok fejlesztése is szükséges, mely a meglévő hálózatok bővítésével, a 16,0 – 

20,0 m szabályozási szélességű közlekedési és közműelhelyezési területeken 

megvalósítható. 
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Közműtérkép 

(kék – vízellátás, barna – vízelvezetés, piros – villamos energia, sárga – gáz, zöld – hírközlés) 



KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 27 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DONÁTUSI ÚT 61., TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

5.5. Biológiai aktivitásérték számítás 
 

A módosítások során újonnan beépítésre szánt területek kijelölése történik, ezért a 

biológiai aktivitásérték egyensúlyának változását, az egyensúly fennmaradását számítással 

igazoljuk. Az egyensúly biztosítása érdekében a terület déli részén lévő Zöldterület területét 

403 m2-el növeljük.  

 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

övezet terület 
(ha) 

viszonyszám aktivitásérték 

Közlekedési terület 0,6040 0,6 0,3624 

Különleges sportterület 0,0403 3,0 0,1209 

összesen:   0,4833 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

övezet terület 
(ha) 

viszonyszám aktivitásérték 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 0,6040 0,4 0,2416 

Zöldterület (3ha alatt) 0,0403 6,0 0,2418 

összesen:   0,4834 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
 

 

Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselőtestülete 

......../2020 (.....) határozata 

KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉRŐL  

szóló 

29/2000. (IV.19.) számú Önkormányzati határozat 

módosításáról 

 

1. Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselő-testülete Kaposszekcső község 

Szerkezeti Tervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

 

 

Kaposszekcső, 2020. …………..  

 

 

_________________________ 

 

jegyző 

_________________________ 

 

polgármester 

 

 

Záradék: 
A határozat kihirdetése ………. 

             

       jegyző  
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Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2020. (.….) 

önkormányzati határozata  melléklete 

 

KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 

 

 

Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2020 (.....) önkormányzati rendelete 

a  közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról  szóló 

10/2000. ( XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaposszekcső község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében 

és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében 

meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Kaposszekcső község Önkormányzat Képviselő-testületének a község helyi építési 

szabályzatáról szóló 10/2000. ( XI.28.) önkormányzati rendelet V-2 jelű szabályozási tervlapját 

az 1. melléklet szerint módosítja 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

2. § (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet – az építtető kérésére – a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazható. 

 

Kaposszekcső, 2020. ………… 

 

 

_________________________ 

 

jegyző 

_________________________ 

 

polgármester 
 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése ….. 

jegyző 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet a …../2020. (….) önkormányzati rendelethez 
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Kaposszekcső község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2020. (.….) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete 

 

KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
. 
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