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TELEPÜLÉSI
KIEGÉSZÍTÉS

ÖRÖKSÉGVÉDELMI

HATÁSTANULMÁNY

(A rendezés során tervezett változások hatáselemzése)
Mesztegnyő településképi arculati kézikönyvéhez és a településképi rendeletének
megalapozásához részletes örökségvédelmi vizsgálat készült. A településfejlesztési
koncepcióval egy időben elkészült a települési örökségvédelmi hatástanulmány
vizsgálati része, valamint az értékvédelmi terv, mely a településrendezési eszközök
készítésével párhuzamosan kiegészítésre kerül a „rendezés során tervezett
változások hatáselemzésével”.
1. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK
VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVON TERVEZETT
VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE
Mesztegnyő településfejlesztési koncepciójában a fejlesztési célok egyik alappillére a
természeti és kulturális értékeken alapuló turizmus, a turisztikai potenciál ökotudatos
növelése a természeti és kulturális értékek védelmének figyelembe vételével. Az
épített és kulturális értékek védelmére kiemelt figyelmet kíván fordítani az
önkormányzat. Az örökségi értékek fenntartásának célja a megőrzés, az örökül hagyás
a jövő generációi számára és nem utolsó sorban a turisztikai vonzerő növelése.
A településrendezési terv nem tartalmaz igazán nagy változásokat a jelenlegi tervhez
képest. Csökken a lakóterületek nagysága, a település központi része – jelenleg
lakóterület - településközpont területté minősül át. Növekszik a különleges területek
nagysága, elsősorban a turisztikai fejlesztési lehetőségek érdekében. A beépítésre
nem szánt területek nagysága növekszik, elsősorban az idegenforgalmi, a közlekedési
és közműterületek miatt. A beépítésre szánt területek nagysága nem jelentős
mértékben, de növekedni fog. Környezetvédelmi szempontból is kedvező a
zöldterületek és erdőterületek növelése. Bővítésre tervezett a sportpálya és a temető,
beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt különleges területként. A turizmus
tervezett fejlesztése érdekében nő a beépítésre nem szánt különleges területek
nagysága, vízisport és szabadidős tevékenység, illetve a horgászturizmus fejlesztése
érdekében. Tervezett a településen áthaladó 68. sz. főút belterületet nyugatról elkerülő
szakasza a magasabb szintű megyei területrendezési tervnek megfelelően. A
szomszédos települések irányában összekötő utak tervezettek. A 68. sz. főút melletti
– a balatoni kerékpárúthoz csatlakozó -kerékpárút építése a közeljövőben megvalósul,
azon kívül több meglevő úton is terveznek kerékpárutat a turisztikai kínálat bővítése
érdekében. A turistautak bővítése szintén tervezett. A szennyvízcsatornahálózat
kiépítése a közeli jövő fontos feladata.
Mesztegnyő egyetlen műemléke a barokk stílusú római katolikus templom és a volt
kolostor, ma általános iskola épületegyüttese. Nem csak a kiemelkedő építészeti
értéke, hanem a méretei miatt is meghatározó épületegyüttes a településközpontban.
A településkép védelméről szóló 12/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet 15
objektumot (épületeket és kereszteket) helyi védelem alá helyezett. A védett értékek
elszórtan helyezkednek el a település területén. A településfejlesztési koncepcióhoz
készített értékvizsgálat 25 újabb építészeti értéket javasolt védelem alá helyezésre. Az
épületek lakottak illetve használtak, így a fennmaradásukra jók az esélyek. A helyi
védelem alatt álló népi építészeti értékek felújításához már évek óta országos szinten
pályázati forrás áll rendelkezésre.
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A településképi rendelet szerint a helyi védelem alatt álló művi érték jókarban tartása,
állagvédelme a tulajdonos kötelezettsége, károsodás esetén a helyrehozatal szintén.
Az önkormányzati rendelet előírásainak betartása hosszú távra garantálja a helyi
építészeti értékek megőrzését és fennmaradását.
A településrendezési tervben a védett művi értékek a jelenlegi használatuk, funkciójuk
szerint változatlanul maradnak a jövőben is, csupán a templom telkének déli határán
kerül kiszabályozásra egy gyalogút.
A településrendezési tervben tervezett
fejlesztések nem érintik hátrányosan az építészeti értékeket, biztosítják a jelenlegi
használatot és a megmaradásukat. A településrendezési, értékvédelmi és
településképi előírások az értékek megőrzését segítik.
2. AZ 1 PONTBAN SZEREPLŐ VÁLTOZÁSOK HATÁSAI
2.1 A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE
Az örökségvédelmi adatszolgáltatás szerint Mesztegnyő területén több helyrajzi
számot érintően 7 régészeti lelőhelyet tartanak nyilván. A lelőhelyek lehatárolását
tartalmazzák a településszerkezeti és a szabályozási tervek. A lelőhelyek legnagyobb
része a külterületen található.
A fejlesztést jelentő változások a nyilvántartott régészeti lelőhelyek közül öt lelőhelyet
érintenek közvetlenül, ezek közül egy, az egykori palánkvár területe (47181
nyilvántartási szám), ex-lege védett (A volt ferences templom és kolostor környezete
ezen felül műemléki védettséget is élvez. Törzssz.:10121, azonosító: 8005).
A változásokkal érintett régészeti területek:
Belterületen
a 47181 nyilvántartási számú lelőhely 349/1, 332/1, 332/2 helyrajzi számai,
a 68971 nyilvántartási számú lelőhely 385 helyrajzi száma;
Külterületen
a 47186 nyilvántartási számú lelőhely 0238/2 és 0238/37 helyrajzi számai,
a 68975 nyilvántartási számú lelőhely 0249/13 helyrajzi száma,
a 68981 nyilvántartási számú lelőhely 0241/27 helyrajzi száma
Az egykori mesztegnyői vár területéhez tartozó földrészlet déli részén, a 349/1
helyrajzi számra vízi sport területet terveznek. A talajmunkákkal járó beruházás
veszélyezteti az egykori vár erre a helyre feltételezhető védműrendszerét (sánc,
várárok), csakúgy, mint a 332/1, 332/2 helyrajzi számok területére tervezett erdősítés.
A lelőhelyen végzendő beruházás megvalósítása előtt a tervezési fázisban be kell
vonni a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint hatóságot, illetve szakhatóságot. A
beruházás megvalósulása előtt régészeti kutatás javasolt.
A többi régészeti lelőhellyel érintett területen tervezett erdősítés roncsolhatja a
kulturális örökség elemeit, megnehezítheti, illetve lehetetlenné teheti a későbbi
kutatásokat, ezért előzetes régészeti terepbejárással pontosítani kell a lelőhelyek
kiterjedését, intenzitását, különös tekintettel a 47186 nyilvántartási számú lelőhelyen
valószínűsíthető középkori kolostor területének meghatározására. Ennek ismeretében
az erdőtelepítés előtt be kell vonni a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint
szakhatóságot. A régészeti felderítés során meghatározott kolostor területét az
erdősítésből ki kell hagyni!
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Ismert régészeti lelőhelyet nem érintő, de új, beépítésre szánt területté történő
átsorolású fejlesztési területek:
Belterület:
133/11,12,14,15; 805/6,7,8,9, 14,15 Hrsz.
Külterület:
0227/1,2 Hrsz.
A 2021. április 20-án folytatott terepbejárás során a fenti területeken a mellékelt
jelentés szerint régészeti jelenség nem került elő.
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Jelentés
a Mesztegnyő településszerkezeti terv változással érintett területein történt
terepbejárásról
Település rendezési eszközök 1.1.2.1. Területfelhasználás fejezetben foglaltak
szerint
új építési övezetként kerül bevezetésre az általános gazdasági terület, melybe az
alábbi területek tartoznak:
A/-a meglévő fűrésztelep területe
B/-a volt TSZ major (sertéstelep) területe
C/-az Öreghegy és a jelenlegi 68. sz. főút északi oldalán fekvő mezőgazdasági major
között tervezett új gazdasági terület
2021. április 20-án terepbejárást folytattam a fenti területeken, melyek közül az „A” és
„B” jelűeken (133/11,12,13,15; 805/6,7,8,9, 14,15 Hrsz.) a terepviszonyok miatt nem
volt lehetőség megfigyelésre (1-6. fotó).
A „C” jelű területen (0227/1,2 Hrsz.) a magas, sűrű búzavetés miatt korlátozott
megfigyelésre nyílt lehetőségem, a ritkásabban kelt sorok között (7-9. fotó). Az eső
áztatta, helyenként kimosott talajon régészeti jelenség nem került elő.

Kaposvár, 2021. április 22.

dr. Költő László
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Melléklet a 2021. április 20-án folytatott terepbejárási jelentéshez.
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2.2 A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRE, TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZETRE
A mesztegnyői településrendezési eszközökben megfogalmazott fejlesztési
lehetőségek kedvezően érintik a községet, javulni fog a településkép, az arculat, bővül
a turisztikai paletta, javul a környezetminőség, az épületek állaga nem romlik a
rezgésterhelés miatt. A közterületi és a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések erősíteni
fogják a település karakterét, kedvezőbbé teszik a településképet.
A történeti települést, az egykori utcafalut és vásárterét, a barokk épületegyüttest nem
érintik hátrányosan a településrendezési tervben megfogalmazottak. A községközpont
beépített területén a településközponti területi átsorolás a lakóterületnél többféle
funkciók megvalósítását teszi lehetővé. A beépítésre szánt területek nagysága
növekszik, az építési övezetek egy része – jogszabályváltozás és tervezett rendeltetés
változás, valamint a Vörösmarty M. keleti oldalán a tömbbelső feltárása miatt –
átminősítésre kerül. A belterület nagysága – a korábban tervezetthez képest –
csökken.
A meglevő településszerkezetben nem történik jelentős változás, az új összekötő utak
és útkorrekciók a meglevő nyomvonalakon tervezettek. A szomszédos településekre
vezető utak - a meglevő földutak nyomvonalán - javítani fogják a településközi
kapcsolatokat, de a településszerkezetet nem bontják meg. A tervezett kerékpárutak
és túrautak sem befolyásolják a kialakult településszerkezetet.
A községet átszelő 68. sz. főútnak a belterületet nyugatról elkerülő szakasza tervezett
a megyei területrendezési tervben, annak megfelelően szerepel a településrendezési
tervben. A szőlőhegy keleti határán tervezett elkerülő út a beépített területre kedvező
hatású lesz környezetvédelmi szempontból, azonban a tájszerkezetet és a táj
látványát befolyásolni fogja, ezért a tájba illesztéséről gondoskodni kell.
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A településrendezési terv kiemelten kezeli az épített örökség védelme mellett a
természeti környezet megóvását és a nagy kiterjedésű, különböző védettség alatt álló
természeti területeket.
A zöldterületek és erdőterületek növelése szintén kedvező hatással lesz a település
klímájára, a településképre és a tájszerkezetre. A tájszerkezetet javítását,
mozaikosságát segítik a tervezett zöld- és erdőterületek. A kiemelkedő természeti és
táji adottságok megőrzése, védelme fontos célja a településnek és nem csak az arra
alapozott turizmus érdekében.
2.3 A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEKRE
A településrendezési terv célkitűzései az épített örökségre kedvező hatást
gyakorolnak. Mesztegnyő egyetlen kiemelten védett műemléke a barokk stílusú római
katolikus templom és a vele összeépített egykori kolostor – ma általános iskolaként
használt – épületegyüttese a település központi részén. A jelenlegi használati módok
és tulajdonosok garanciát jelentenek a hosszú távú megmaradásra. Nem a
településrendezési terv része, de fontos lenne a templom és az iskolakert
kertépítészeti terv alapján történő felújítása. Az épületegyüttes meghatározó a
településképben és a település életében. A tervben jelölt műemléki környezet területén
nagy kiterjedésű tervezett beruházásoknál az örökségvédelmi hatóság
szakhatóságként működik közre, amely segíti a műemléki szempontok
érvényesülését.
Az épületegyüttes előtt elhaladó jelenlegi főút belterületet elkerülő új nyomvonala
csökkenteni fogja az épületekre ható környezetterhelést, elsősorban a
rezgésterhelést, így kedvezően hat az épületek állagára.
A Sári-csatorna keleti partjára, a műemlék épületegyüttes nyugati telekhatára mellé
tervezett beépítésre nem szánt, legfeljebb 10%-os beépíthetőségű vízisport és
szabadidős terület a műemlék érvényesülését nem befolyásolja, mert a terep
jelentősen lejt a víz felé, így az utca irányából nem lesznek láthatóak az építmények a
műemlék hátterében. A kis alapterületű épületek zöldbe ágyazottan helyezhetők el,
amit a vízparti elhelyezés is indokol. A halastó nyugati partjáról (külterületi
mezőgazdasági terület) szintén nem lesznek zavaróak a műemlék látványában, hiszen
a védett épületek „alatt” látszanak majd az építmények. Mivel a terület műemléki
környezet, ezért az építészeti tervezés folyamán javasolt az egyeztetés az
örökségvédelmi hatósággal.

