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BEVEZETÉS 

 
Szentkirályszabadja Településszerkezeti tervét a 109/2007 (08.01.) Ökt. határozattal, a Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét a 9/2007. (09.01.)sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete.  
A hatályos helyi építési szabályzat módosítását a Képviselő-testület mellékelt határozatával kezdeményezte a Balatoni út 
454/1 hrsz-ú telkét érintő szabályozási vonalak törlését.  
 

A módosítás indoka és célja: 
Szentkirályszabadján a Balatoni út északi részén, az Ibolya utca és az Ady Endre utca közötti szakaszán az út szabályozási 
szélessége változó, 14,5-17 m közötti úgy, hogy a hatályos terv készítésekor ezen utcaszakasz esetében néhány méteres 
szakaszok a szomszédos lakóterülethez kerültek csatolásra. Akkoriban volt ilyen vételi szándék a tulajdonosok részéről, az 
utca keresztszelvénye, pedig megengedte ezt. Ezek a vételi szándékok nem valósultak meg, a településszerkezeti és 
szabályozási terv azonban így az út egy részét közlekedési terület helyett lakóterületként szabályozza. Az önkormányzat egy 
elnyert pályázat (TOP-3.1.1-16-VE1 – 2017-00012 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat) alapján járdát 
tervez megvalósítani ezen szakaszokon, azonban az engedélyezés során ennek akadálya a lakóterületi jelölés.  A módosítás 
célja a szabályozási vonalak törlése, azaz az út teljes területének közlekedési területbe történő jelölése a kialakult jogi 
állapotnak megfelelően.  
 

A módosítás hatása:  
A módosítás révén az út területe, illetve szabályozási szélessége nem csökken, a valóságban nem is nő, csak a tényleges 
jogi állapot kerül (vissza) jelölésre a szabályozási terven.  
 

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„Állami főépítészi eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek 
megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével. 
 

 
A terület elhelyezkedése   
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 

 
Szentkirályszabadja Településszerkezeti Tervét 2007-ban állapította meg Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
(109/2007 (08.01.) SZ. KT. határozat) (Tervező Város és Ház Bt, Bárdosi Andrea, Lázár Tibor)  amely többször került 
módosításra.  
Jelen eljárásban a Településszerkezeti terv nem változik, ugyanis itt a telkes útszélesség közlekedési területbe tartozik.  
 

 
  A hatályos Településszerkezeti Terv  részlete 

 
A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 2007-ben került jóváhagyásra a 9/2007. (09.01.) Ökr. sz. rendelettel.  
Módosítására szintén többször került sor, utoljára 2015-ben történt módosítás. A módosítások ezen területet nem érintették.  

 

 
A hatályos Szabályozási Terv részlete a módosítással érintett terület határával. 

Az SZT-1 szabályozási terv szelvényenként került a HÉSZ mellékleteiként beiktatásra, a terület így az 1-es, 2-es és 4-es 
szelvényeken ábrázolt (1.1, 1.2, 1.4, mellékletek) 
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A terület az ingatlannyilvántartási térképen (északnyugati rész) , a 453/5 hrsz-ú közterület 

 
 

 
A terület az ingatlannyilvántartási térképen (délnyugati rész) , a 453/5 és a 42/2 hrsz-ú önálló közterület 

 

 
A 453/5 hrsz-ú közterület az Ibolya utcától nyugati irányban 
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Az Ibolya utca – Nefelejcs utca közti szakasz 

 

 
 

 
A Viola utca előtt-utáni szakasz 

 

 
A Rákóczi utca felől kelet felé 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 

 
 

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének   
../2018. (……) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 9/2007. (09.01.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

 
Szentkirályszabadja község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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 42/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami főépítésze és partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 
 
1. § (1) Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007. (09.01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 1.1., 1.2., 1.4. mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási terv szelvényeken az e 
rendelet 1-3. mellékletén a „szabályozott terület határa” által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma helyébe 
e rendelet 1.-3 melléklete szerinti normatartalom lép. 
 
2. §.  (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

 
 

Kihirdetés napja:   
 
 
 

 
           Gyarmati Katalin                                 Szántód László 
 polgármester                  jegyző 
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1. -3. melléklet a ../2018 (..) önkormányzati rendelethez 
 

 
A szabályozási terv módosítása  

(A véleményezési anyagban a könnyebb átláthatóság miatt egyben is bemutatásra kerül,  
jóváhagyásra az 1.1, 1.2, 1.4. szelvények kerülnek  (1-es, 2-es és 4-es tervlapok). Ld. kicsinyítve 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
A jelen eljárásban kizárólag a Balatoni út egy szakaszán (Ibolya utca és Ady Endre utca között) a közlekedési területen a 
lakóterület javára szabályozott szabályozási vonalak kerülnek törlésre. A hatályos szabályozási terven ez egy lehetőség volt 
arra, hogy a részben a lakók által használt, és gondozott  - közlekedési célra nem hasznosított - közterület egy részét az 
érintett lakótelkek tulajdonosai megvásárolhassák, és így a területek ténylegesen is a lakóterületek részévé váljanak.  
Erre azonban nem került sor. A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00012 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázat 
keretében lehetőséget kapott az önkormányzat arra, hogy ezen területeket járdát alakítson ki a lakosság számára. A 
pályázaton az önkormányzat nyert, jelenleg elkészültek már az engedélyezési tervek is, azonban ekkor vált világossá, hogy 
a járda nem közlekedési területen tervezett.  
 
Részlet az önkormányzat által beadott pályázatból:  
 

„TOP-3.1.1-16-VE1 – 2017-00012 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat 
Biztonságosabb közlekedés Szentkirályszabadján című projekt 
A projekt keretében a Balatoni út felső szakaszának (7217. számú közút felé eső szakasz) közlekedésbiztonsági fejlesztését 
szeretnénk megvalósítani. 
Az itt található buszmegállótól a település központ irányába nem megoldott a gyalogos közlekedés, ezért szeretnénk a 
település központ irányába egy új járdát kiépíteni, mellyel nagyságrendekkel biztonságosabb közlekedési lehetőséget tudunk 
biztosítani a település lakói számára. A Balatoni út és a Rákóczi utca kereszteződésénél található a legforgalmasabb 
buszmegálló, a 7217. számú út közvetlen közelében, ezért a gépjárművel közlekedő emberek számára is növelnénk a 
forgalombiztonságát, hiszen a járda kialakítása mellett átépítenénk az itt található csomópontot is, hogy a forgalmi rendet 
minden közlekedő számára egyértelműsítsük. 
 A csomóponthoz valamint a járdához kapcsolódóan szeretnénk kiépíteni a területen a közvilágítást is, mert jelenleg a 
területen a közvilágítás nem biztosított. A közvilágítás kiépítésével egy újabb közlekedésbiztonsági kockázatot tudunk 
megszüntetni a területen. A csomópont és a járda kialakításával egy időben a terület csapadékvíz elvezetési rendszerét is 
átépítjük, mert jelentős esőzések idején a jelenlegi szikkasztó jellegű nyílt árkok nem képesek hatékonyan elvezetni a 
csapadékvizet, ami veszélyt jelent a közlekedésbiztonságra, mert rendszeres, nagy mennyiségű esőzés esetén fennáll a 
veszélye annak, hogy a közlekedési csomópont víz alá kerül, illetve a rossz csapadékvíz elvezető rendszer miatt az esőzés 
kimoshatja az út alapját.  
Az Ady Endre utca közlekedésfejlesztése során a településközpont felé vezető járda kerül kiépítésre, mert az utcában jelenleg 
nem biztosított a gyalogos forgalom..” 
 

A 
A hatályos szabályozási vonal és a tervezett járda viszonya 
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A módosítás során csak tervezett szabályozási vonalak kerülnek megszüntetésre a közlekedési területen belül, így a 
közlekedési terület szélessége nem csökken, hanem nő. A szabályozási szélességek a keresztutcáknál az alábbiak szerint 
alakulnak:  

 a Ibolya utcánál 17 m-ről 20 m-re nő, 

 a Nefelejcs utcánál 15,8 m-ről 20 m-re nő, 

 a Viola utcánál 14,5 m-ről 19,5 m-re nő illetve  

 az Ady Endre utcánál 18,2 m-ről 23 m-re nő. 
A valóságban a módosítás következtében a 453/5 hrsz-ú közterület (az Ibolya utca és a Rákóczi Ferenc utca között) és a 
42/2 hrsz-ú út (a Rákóczi utca – Ady Endre utca között) kerül át falusi lakóterületből (Lf2, Lf3, Lf4 jelű építési övezetek) 
közlekedési területbe.  
Az érintett közterületek általában gondozott zöldfelületek, egy helyen található egy garázslejáró is, ezt azonban a tervezett 
járda elkerüli. A közlekedési területen a közművel kiépítettek, fasor is található az érintett területen kívül.  
 
A fentiek értelmében jelen módosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 32.§ (6a) bekezdés ca) pontjának megfelel, azaz 
a módosítás állami főépítész eljárással is lefolytatható, de a cb) pont is igaz a módosítás esetében.  

„(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési 
eszköz módosítása 

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében 
történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik; 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az alábbi esetekben: 
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása, 
amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének 
csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a 
településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé,”  
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, 

vagy 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó előírás 

módosítása; vagy 
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.” 
 

 
A jelen módosításhoz közlekedésfejlesztési, tájrendezési, közművesítési és hírközlési alátámasztó munkarész kidolgozására 
nincs szükség.  
 
 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Szentkirályszabadja Helyi Építési Szabályzatának módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült. A tervmódosítás összhangban van az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal.  
Budapest, 2018 május 04.  
 

                            
  Bárdosi Andrea        
 Vezető településrendező tervező         
                            TT/1 01-4073     
 
 
 
 
 
 


