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Előzmények 
 
Sántos jelenleg hatályos településrendezési terve 2002-ben készült. A képviselő-testület a 
településszerkezeti tervet a 41/2002.(VI.20.) sz. határozattal, a HÉSZ-t és a szabályozási 
terveket az 5/2002.(VI.27.) sz. rendelettel hagyta jóvá. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 2005-ben kezdeményezte a településrendezési terv 1. 
számú – a HÉSZ-t illetve az annak mellékletét képező belterület szabályozási tervet érintő – 
módosítását, melyet a képviselő-testület a 11/2006. (XII. 15.) számú rendeletével jóváhagyott. 
 
A 2002-es alapterv a 014 hrsz-ú területre „szabályozási terv készítési” kötelezettséget írt elő. 
2004-ben készült a „Sántos 014 hrsz-ú ingatlan kertvárosias lakóterület településrendezési 
terve”, melynek településszerkezeti tervét a 6/2005.(II.28.) sz. határozattal, a HÉSZ-t és a 
szabályozási tervet a 2/2005.(II.28.) sz. rendelettel fogadta el a képviselő-testület. Ez a terv az 
alaptervtől független, önálló tervdokumentáció. 
 
2007-ben történt a településrendezési terv 2. sz. módosítása, melynek keretében a képviselő-
testület a településszerkezeti terv-módosítást a 102/2007. (XII. 13.) sz. határozattal, a HÉSZ- 
és a külterület szabályozási terv-módosítást a 12/2007. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelettel 
fogadta el. 
 
2016-ban a képviselő-testület a 9/2016.(IX.23.) ök. rendelettel – figyelemmel a megyei 
kormányhivatal törvényességi felülvizsgálata eredményeként megfogalmazott törvényességi 
javaslatra – módosította a HÉSZ-t oly módon, hogy hatályon kívül helyezte a magasabb szintű 
jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket. 
 
2017. augusztusában a képviselő-testület a 9/2017.(VIII.16.) ök. rendelettel jóváhagyta a 
partnerségi egyeztetés szabályait.  
 
2020-ban történt a településrendezési terv 3. sz. módosítása, melynek keretében a képviselő-
testület a településszerkezeti terv-módosítást a 8/2020. (XI. 13.) határozattal, a HÉSZ- és a 
külterület szabályozási terv-módosítást a 8/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta 
el. 
 
2022. áprilisban a képviselő-testület a 13/2022.(IV.22.) sz. kt. határozattal kezdeményezte a 
településrendezési eszközök 4. sz. módosítását a „Szigetvár-Kaposvár kerékpárút létesítése 
érdekében”. (A településfejlesztési döntésről szóló határozatot ld. a „Terviratok” között.) 
 
A Szigetvár-Kaposvár kerékpárút 2. rész: Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár 
közötti Somogy megyei kerékpárút szakasz az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm. 
rendelet 1.sz. melléklet 1.8.44. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás. 
 
A kerékpáros útvonalat a régi vasútvonalon található földúton vagy azzal párhuzamosan 
haladó utakon tervezik kialakítani, az ingatlanok megközelítésének biztosítása érdekében 
helyenként vegyes forgalmú útként, illetve önálló kétirányú kerékpárútként. Belterületen, illetve 
külterületen ahol rendelkezésre áll kisforgalmú burkolt út jellemőzen csak kijelölés történik a 
meglévő úthálózaton, csak kisebb csatlakozó vagy átkötő szakaszokon létesül önálló 
kerékpárút.  
 

A módosításhoz az önkormányzat 2022. májusban megkérte az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13/A.§. szerinti állami ingatlan-nyilvántartási 
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adatbázisokat, melynek felhasználásával a település közigazgatási területének tervezési 

alaptérképe kiegészítésre került. 

 
A módosításhoz az önkormányzat 2022. májusában megkérte „A területfejlesztési koncepció, 
a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól” szóló 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet 9/A.-9/D. §.-ok, valamint a 14. melléklet 
előírásai szerinti előzetes adatszolgáltatást.  
 
Ugyancsak 2022. májusában az önkormányzat a SMKH Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálytól megkérte az előzetes örökségvédelmi 
adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett 
területet érinti a 39905. azonosító számú nyilvántartott régészeti lelőhely.  
 
A beruházáshoz előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslések készültek 
A környezetvédelmi hatóság az SO/TO/00910-30/2020.ügyiratszámú határozatával 
megállapította, hogy a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 
A „várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban a polgármester – a 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – megkereste a környezet védelméért 
felelős alábbi szerveket, előzetes véleményüket kérve. A „várható környezeti hatás 
jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban érkezett vélemények az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 

 
jogszabályban 
előírt határidőn 
belül nem 
válaszolt 

környezeti 
vizsgálat 
készítését NEM 
tartja 
szükségesnek 

SMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi 
Osztály 

 x 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  x 

SMKH Népegészségügyi Főosztály    x 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 x 

SMKH Állami Főépítészi Iroda  x 

SMKH Növény- és Talajvédelmi Osztály  x 

SMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály   x  

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, 
Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi 
Bányafelügyeleti Osztály 

 x 

 
A „várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban a környezet 
védelméért felelős szervek a környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek. (A 
környezet védelméért felelős szervek előzetes véleményét ld. a „Terviratok” között.) Az erről 
szóló önkormányzati határozatot a Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés lezárásával 
egyidejűleg hagyja jóvá. 
 
Jelen terv-módosítás készítése során a jóváhagyott településfejlesztési döntést, a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.évi CXXXIX. 
törvényt (a továbbiakban: Trtv.), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendeletet (a továbbiakban: MvMr.), a 
Somogy megye Területrendezési Tervéről szóló 6/2020.(III.16.) ök. rendeletet (a 
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továbbiakban: SMTrT.), az államigazgatási szervek 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet szerinti 
területrendezési tervi övezetekkel kapcsolatos előzetes adatszolgáltatását és az előzetes 
örökségvédelmi adatszolgáltatást vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. 
Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos terv teljeskörű felülvizsgálata és módosítása. 
A módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv, a HÉSZ és a szabályozási 
tervek teljeskörű átdolgozására és dokumentálására.  
 
A településszerkezeti terv módosítása csak a konkrét módosítási igénnyel érintett területekre 
vonatkozóan történik. 
 
A HÉSZ-módosítás szövegében csak a módosítási igény miatt szükséges változtatások 
kerülnek átvezetésre. A szabályozási tervek módosítása csak a konkrét módosítási igénnyel 
érintett területekre vonatkozóan történik. 
 
Az alátámasztó szakági munkarészek közül – az új építésű kerékpárút nyomvonalát érintően 
– tájrendezési és környezetalakítási javaslat, közlekedési javaslat, közművesítési és 
elektronikus hírközlési javaslat készül. 
 
A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv módosítás összhangjának igazolása 
készül. A 2019. március 15-től hatályos Trtv, a 2019. június 22-től hatályos MvMr., valamint a 
2020. március 16-tól hatályos SMTrT Sántos közigazgatási területét érintő övezetei közül 
azok, amelyek érintik a módosítással érintett területet, „átnézeti” tervlapokon alátámasztó 
munkarészként készülnek és kerülnek dokumentálásra. 
 
A tervezett módosítás miatt biológiai aktivitásérték-számítás elvégzése nem szükséges, mivel 
új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 
Települési örökségvédelmi hatástanulmány nem készül, mivel a „Szigetvár-Kaposvár 
kerékpárút II. rész: Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár közötti Somogyi megyei 
kerékpárút szakasz” tervezési folyamatának részeként előzetes régészeti dokumentáció 
készül. 
 
A módosítási igények megvalósíthatósága érdekében – a módosítással érintett területen – a 
hatályos településrendezési eszközök az alábbiak szerint módosítandók: 

 -a településszerkezeti terven  
 -módosítandók a területfelhasználási kategóriák határa 

-a tervezett kerékpárutat érintő belterület határ módosítás törlendő 
-ábrázolandó a kerékpárút mellett tervezett kerékpáros pihenőhely 

 -a külterület szabályozási terven  
-szabályozandó a Szigetvár-Kaposvár kerékpárút nyomvonala 
-ábrázolandó a Szigetvár-Kaposvár kerékpárút tengelye 
-módosítandó a belterület határ 

 -a belterület szabályozási terven  
-ábrázolandó a Szigetvár-Kaposvár kerékpárút tengelye 
-a tervezett kerékpárutat érintő belterület határ módosítás törlendő 

 -a helyi építési szabályzatban 
-meghatározandók a hatályba léptető rendelkezések 

 
A településrendezési eszközök jelen módosítása során a „Szigetvár-Kaposvár kerékpárút II. 
rész: Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár közötti Somogyi megyei kerékpárút 
szakasz” engedélyezési tervéből (készítette: Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.) az alábbi dokumentációk kerültek figyelembe vételre és felhasználásra: 

-A1. Útépítés 
-B1. Műtárgyak 
-B2. Műtárgyak 
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-B4. Műtárgyak 
-B5. Műtárgyak 
-B6. Műtárgyak 
-C1. Forgalomtechnika 
-D1. Vízépítés 
-E1. Környezetvédelem – Előzetes vizsgálati dokumentáció 
-G0. Közmű tanulmány 
-G2.1. Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek – közvilágítás 
-T1. Terület-igénybevételi terv 
 

 
Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt – jóváhagyandó – településszerkezeti terv-
módosítás, valamint a HÉSZ és a szabályozási tervek módosítása. 
 
A településrendezési eszközök módosítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházás megvalósítása miatt indokolt. 
A módosítás 2022. június 30. előtt kezdődött, ezért a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 
78.§.(1) bekezdés a) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási 
rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
A módosítás megfelel 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) bekezdés a.) pont 
előírásainak, ezért az egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik. 
 
A partnerségi egyeztetés – mivel a véleményezés tárgyalásos eljárásban történik, azt 
megelőzően – külön eljárásban kerül lebonyolításra. 
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