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ELŐTERJESZTÉS 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. április 25-i ülésére 

a 
„Marcali Város településrendezési eszközeinek 3. számú módosítás” 

jóváhagyására  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2018. (IX. 20.) számú 
határozatával kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 3. számú módosítását. 
 
A véleményezési anyag partnerségi egyeztetése a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
4/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint megtörtént. A partnerségi egyeztetés 
keretében vélemény, észrevétel nem érkezett.  
 
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével kapcsolatban – a 2/2005. (I.11.) 
Korm.rendelet előírásának megfelelően – előzetesen megkerestük a környezet védelméért 
felelős szerveket, nyilatkozzanak arról, hogy véleményük szerint a módosítás során a 
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintően várható-e 
jelentős környezeti hatás. A környezet védelméért felelős szervek valamennyien azt 
nyilatkozták, hogy környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek.  
 
A partnerségi egyeztetés lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálattal kapcsolatban arról, 
hogy annak készítése nem szükséges, a Képviselő-testület a 13/2019. (II.21.) Kt. határozatban 
döntött. 
 
A településrendezési eszközök 3. számú módosításának véleményezése – mivel a Képviselő-
testület a módosítással érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította – tárgyalásos 
eljárás keretében megtörtént. 
 
Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. melléklete, az állami főépítész záró 
szakmai véleményét az előterjesztés 2. mellékletes tartalmazza. 
 

 



Az előterjesztés 3. melléklete a településszerkezeti terv leírás-módosítása, 4. melléklete a 
településszerkezeti tervlap módosítása, 5. melléklete a helyi építési szabályzat és annak 
mellékletét képező SZT-1 jelű szabályozási terv és jelmagyarázat módosítása. 
 
Kérjük, hogy a Képviselő-testület határozattal fogadja el a településszerkezeti terv-
módosítást, valamint alkossa meg a helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező SZT-
1 jelű szabályozási terv és jelmagyarázat módosítását tartalmazó rendeletet. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 98/2013. (VI.27.) Kt. 
határozattal megállapított – többször módosított – településszerkezeti tervét módosítja az 
előterjesztés 3. melléklet szerinti településszerkezeti terv leírás-módosításnak és a 4. melléklet 
szerinti településszerkezeti tervlap módosításnak megfelelően.  
 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Marcali, 2019. április 1.  
 
 
      Dr. Sütő László 
            Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet















































2. melléklet







3. melléklet 
 

1. melléklet a …./2019. (…) sz. határozathoz  
 

A 98/2013 (VI.27.) SZ. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT  
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-MÓDOSÍTÁSA 

 
 
1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-MÓDOSÍTÁSA 
 
1.1. Területfelhasználás  
 
A 98/2013 (VI.27.) sz. határozattal jóváhagyott, többször módosított Településszerkezeti terv az alábbi 
területeken módosul: 
 
1. A ZIEHL-ABEGG utca déli oldalán fekvő 328/3 hrsz-ú telek, a Kossuth Lajos utca menti 333/4 hrsz-

ú, illetve a 2640/12 hrsz-ú útról megközelíthető 2640/13 és 2640/32 hrsz-ú telkek kereskedelmi-
szolgáltató, gazdasági területfelhasználási egységből egyéb ipari területbe kerülnek. 

  
A településszerkezeti terv leírás 3. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE c. fejezet 3.1. 
Beépítésre szánt területe c. alfejezete a „GAZDASÁGI TERÜLETEK-re vonatkozóan az alábbiak szerint 
módosul:  
 
„GAZDASÁGI TERÜLETEK  
 
Ipari terület 
Egyéb ipari területként került már korábban kijelölésre a központi belterülettől délkeletre eső, a 
Kaposvári utcáról, illetve a jövőben az elkerülő útról megközelíthető tervezett Ipari Park még beépítetlen 
területe.   
A korábbi hatályos terv a meglévő majorokat is egyéb ipari gazdasági területként kezeli, azonban a 
módosítás ezeket különleges területbe sorolja át, így az ipari gazdasági területek ezek területével 
csökken (a Lehel utca végén lévő major, Horvátkúti major, külterület 0171/1 hrsz-ú major, Bize 
sertéstelep).  
Egyéb ipari területbe tartozik a Kossuth Lajos utca és a ZIEHL-ABEGG utca közötti új közút két 
oldalán kialakított, illetve arról nyíló útról megközelíthető telkek területe és a ZIEHL-ABEGG utca 
északi oldalán fekvő 326/9 hrsz-ú telek.  
 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
A kereskedelmi, szolgáltató terület Marcali területén elsősorban környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Ide került besorolásra a meglévő 
és korábban kijelölt gazdasági telephelyek nagy része a keleti iparterületen, a Kossuth Lajos utca 
mentén a Noszlopy Gáspár utca mentén (malom, benzinkút, stb.), a Dózsa György utca melletti 
területen, kisebb meglévő telephelyek a lakóterületbe ágyazva (Vereckei utca, Kozma Andor utca, 
Templom utca). A boronkai szarvasmarhatelep kereskedelmi, szolgáltató terület besorolása megmarad.  
Új kereskedelmi, szolgáltató területként határozza meg a módosított Településszerkezeti terv a meglévő 
gazdasági telephelyek (ZIEHL-ABEGG Kft., NOA Ép Kft.) bővítéseként a ZIEHL-ABEGG utca végénél 
lévő 0220/9, 0221/8 hrsz egy részét, összesen 5,4 ha területtel. A Liszt Ferenc utcai részen is kibővül a 
terület a 299 hrsz-ú telek bevonásával, mely falusias lakóövezetből kerül át kereskedelmi, szolgáltató 
területbe.” 
 



2. VÁLTOZÁSOK 
 
A módosítás beépítésre szánt területeket érint a gazdasági terület területfelhasználáson belül, a 
változások nem jelentősek. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.  
 
3. TERÜLETI MÉRLEG 
 
Marcali területén a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nagysága a módosítás következtében 
7,17 ha-al csökken, az egyéb ipari terület 7,17 ha-al nő.  
 
4. A TERÜLETRENDEZÉSI TEVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
A módosítással érintett terület a Btv. térségi szerkezeti tervén települési térség, U2 gazdasági 
övezetben fekszik. A módosítással érintett területre nem fed rá olyan kiemelt térségi és OTrT szerinti 
övezet, amelyet pontosítani kellene.  
A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervmódosítás a Btv.-vel és az OTrT-vel egyaránt összhangban 
van.  
 
5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 
 
A módosítás következtében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 
aktivitásérték számítást nem kell elvégezni.  
 



4. melléklet 
 

2. melléklet a …./2019. (….) sz. határozathoz 
 

 
Településszerkezeti terv módosítása a módosítás területének lehatárolásával 

 

 



 

 

5. melléklet  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019. (…..) önkormányzati rendelete a 
Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. 
fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz2 jelű építési övezeteiben napelempark is 
létesíthető, ha a telek területe legalább 5000 m2.” 
 
2. § A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„28. § 

(1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési 
övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és 
a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.  

(2)  A Gip-4 jelű építési övezetben napelempark helyezhető el. 

(3)  Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, 
robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges 
építmények nem helyezhetők el.  

(4)  Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és 
Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó 
és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

(5)    Az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának és 
beépíthetőségének paraméterei a következők: 

 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

Legkisebb 
kialakítható 

területe  
m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Gip1 SZ 40 15 10000 25 

2. Gip2 SZ 35 9,0 5000 30 

3. Gip3 SZ 40 12,0 3000 30 

4. Gip4 SZ 30 5,0 5000 30 

 
(6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti 

feltétel teljesítésével létesíthető. 



 

 

(7)  A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a 
Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok 
tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.  

(8)  A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok 
mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű 
növényzettel kell kialakítani. 

(9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek 
tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben 
meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából 
az szükséges.” 

 
3. § A Rendelet a következő 62. §-sal egészül ki: 
 

„62.§ 
 

A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendelettel megállapított 27. § (6) bekezdését, a  
28. §-t és az 1.10., 1.11., 1.14., 1.15. mellékletet a …./2019. (….) önkormányzati rendelet 
hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.” 
 
4. § A Rendelet 1. mellékletét képező "SZT-1 Szabályozási terv, Címlap - jelmagyarázat" helyébe e 
rendelet 1. melléklete, az 1.10., 1.11., 1.14., 1.15. mellékletét képező SZT-1 Szabályozási terv 
10.,11.,14., és a 15. szelvényén a változtatással érintett terület határa által jelölt részterületére 
vonatkozó normatartalma helyébe az e rendelet 2-5. melléklete (és abban foglalt részletei) szerinti 
részterületek normatartalma lép. 
 

 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
 

 
 

 
 

  Dr. Sütő László                                    Bödőné dr. Molnár Irén 
polgármester   címzetes főjegyző 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 
 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. 
(….) számú rendelet 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Marcali Város Önkormányzata ipari 
park létesítésére adott be pályázatot, 
melynek feltétele az ipari területi 
besorolás. Az érintett tömbben 
körülhatárolt területen a kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület egyéb ipari 
területbe kerül átsorolásra, így a 
területen több már működő ipari üzem is 
egyéb ipari területbe kerül, valamint a 
tervezett közlekedési terület helye 
kismértékben változik. Átvezetésre 
kerülnek a megvalósult telekhatárok és a 
megépült épületek is feltüntetésre 
kerülnek. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 118/2018. (IX. 20.) számú határozatával kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 3. számú módosítását és az érintett területet kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. A településrendezési eszközök 3. számú módosításának véleményezése – mivel a Képviselő-testület a módosítással érintett területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította – tárgyalásos eljárás keretében megtörtént. Az állami főépítész záró szakmai véleményében a módosítást elfogadásra javasolja. A 
rendelet megalkotása nélkül a tervezett építési szándékok nem valósulhatnak meg. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
 


	08.A.ET_Településrendezési eszközök 3. számú  módosításáról elfogadás
	08.A.ET_1. melléklet Marcali_TRE_3M_jkv
	08.A.ET_2. melléklet Marcali_TRE_3M_tzv_
	08.A.ET_3. melléklet
	08.A.ET_4. melléklet
	08.B.ET_HÉSZ módosítás
	08.B.ET_mell._hat.vizsgalat 2019. április

