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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 Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület mellékelt határozatával kezdeményezte az 542 
és 544 hrsz-ú telkek vonatkozásában, a Római Katolikus Plébánia kérésére.  
 

A módosítás indoka és célja: 
Szentkirályszabadján a római katolikus templom és a vele szomszédos katolikus temető határa közelében az egyház 
ravatalozót szeretne építeni. A ravatalozó ideális helyszíne a telekhatár, egyben területfelhasználási egység határa 
közelében lenne, mely miatt a templom  településközpont vegyes területe (Vt2 építési övezet) és a temető különleges 
területe (Kt övezet) határát módosítani szükséges, melynek során a temető területe növekszik, a tervezett határ 9 m-el 
délnyugati irányban, a jelenlegi határral párhuzamosan eltolásra kerül.  
 

A módosítás hatása:  
A módosítás révén a tervezett ravatalozó megvalósítható lesz a temető területén, a kialakult temetési szokásoknak 
megfelelő helyen. A templom és a temető közötti határ a valóságban továbbra sem tervezett semmilyen módon (pl. kerítés) 
kialakítva, így a műemléki templomra a módosítás nem lesz jelentős hatással. A módosításnak a környezetre káros hatása 
nem lesz.  
 

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 
„Tárgyalásos eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre, miután az Önkormányzat a 40/2018. (06.25.) sz. Kt. 
határozatával a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Miután a katolikus temetőben nemcsak egyházi, hanem 
világi temetések is vannak, ezért a ravatalozó elhelyezhetősége kiemelt közérdek is.  
 
A módosítás a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
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A módosítással érintett terület elhelyezkedése 

 

 
A módosítással érintett terület helyszínrajza 
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 
 

1.1. Tervi előzmények 
 
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 módosítása is szükséges. 
A Petőfi utca mentén elhelyezkedő római katolikus templom 542 hrsz-ú telke településközpont vegyes területbe tartozik. A 
római katolikus temető 544 hrsz-ú telke tőle északkeletre helyezkedik el az Árpád utcáról megközelíthetően és különleges 
területbe került besorolásra a Településszerkezeti terven.  
A templom telkét régészeti lelőhely is érinti, mely a temető területére is átnyúlik.  
 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv  részlete a módosítás környezetével 

 
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 jelentősebb módosítás, illetve 2018 júniusában egy 
kisebb szabályozási vonalakat érintő módosítás került elfogadásra ún. állami főépítészi eljárásban A módosítások ezen 
területet nem érintették.  
A templom telke Vt2 építési övezetbe tartozik, mely övezetre az alábbi előírások vonatkoznak:  
 

"Településközpont vegyes terület (Vt) 
 
7.§. /1/ A településközpont vegyes terület a Szabályozási Terveken Vt jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely 
több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, 
szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint 
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaróhatással a lakófunkcióra. 
/2/ A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 

- lakóépület 
- igazgatási épület 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, max. 150 m2 szintterülettel 
- közösségi szórakoztató- és kulturális épület 
- egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület 
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- sportlétesítmény 
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági, kézműipari épület 

/3/ A településközpont vegyes területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el. 
/4/ Az építési övezetekben több fő rendeltetésű épület csak a beépítés feltételeit tisztázó elvi építési engedély alapján 
helyezhető el. Terepszint alatti építmény az építési övezetekben nem helyezhető el. A pinceszint 
épület alatt a földszint beépítés mértékéig építhető. 
/5/ Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, 
továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítés legnagyobb építmények legkisebb minimális 
jele módja beépítettsége 

% 
legnagyobb építmény-magassága (m) 

 
területe (m2) zöldfelületi aránya 

% 
Vt-1 SZ 40 7,5 800 20 
Vt-2 O/SZ 40 5,0 800 30 
Vt-3 SZ 30 5,0 1000 30 
Vt-4 O 65 5,0 400 10 
O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés 

 
/6/ A Vt1, Vt2 jelű építési övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: 

– háztartással kapcsolatos tárolóépület 
– műterem, a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye helyezhetők el, melyek a kialakult jellegnek 
megfelelően telepítve helyezhetők el. 

/7/ A  Vt3 jelű építési övezetben csak kereskedelmi, vendéglátó ill. szolgáltató funkciójú épület helyezhető el, elvi engedély 
és látványtervet is tartalmazó beépítési javaslat  alapján.  Ez utóbbit az Önkormányzat illetékes Bizottságai előzetesen 
véleményezik. Épületelhelyezés csak az illetékes Közlekedési hatóságok hozzájárulása esetén lehetséges. 
/8/ Az építési övezetekben állattartó épület nem létesíthető. 
/9/ Az építési övezetekben használatba vételi engedély akkor adható ki, ha az építési övezetre kötelezően előírt zöldfelületi 
aránynak megfelelő többszintű növényzet telepítése megtörtént." 
 
A Különleges terület - temetőre az alábbi előírások vonatkoznak:  
 

"Különleges terület- Temető (Kt) 
 

10.§. /1/ A  terület  a  Szabályozási  terven  Kt  jellel  szabályozott  területfelhasználási egység, ahol a temető funkciójának 
megfelelő építmények helyezhetők el. 
/2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti jele beépítés 

módja 
legnagyobb 

beépítettsége % 
épületek legnagyobb 

építmény- 
magassága (m) 

legkisebb területe m2 minimális zöldfelületi 
aránya % 

Kt SZ 10 5,0 5000 40 

SZ – szabadonálló beépítés 
 
/3/ A síremlékek és kripták építménymagassága legfeljebb 3,0 m lehet. 
/4/ Az  előírt  zöldfelületi arányon belül  legalább 20  %-nak kell  lennie  a  nem temetkezési célú biológiailag aktív, 
parkosított felületnek vagy a temető határán kialakított védőfásításnak." 
 
A régészeti lelőhelyek területe a szabályozási terven 2015-ben pontosításra került az akkori adatszolgáltatásnak 
megfelelően. A szabályozási terv jelöli a templom műemléki védettségét, valamint a műemléki környezetet a korábbi 
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adatszolgáltatás alapján. A Településképi Arculati Kézikönyvhöz kapott adatszolgáltatás szerint a műemléki környezet 
délkeleti irányban bővült, az 547 hrsz-ú telekkel, melyet a szabályozási terv módosítása során kiegészíteni szükséges.  
 

 
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 5-ös szelvényen 
került ábrázolásra (1.5.  melléklet) 

 

 
 
1.2. Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok 
 
A római katolikus egyház a katolikus temetőben régóta tervezi ravatalozó elhelyezését, mely beruházáshoz végre sikerült a 
szükséges  bekerülési összeget biztosítani.  
A terv elkészült, azonban a hely kiválasztásakor derült ki, hogy az ideális helyszín a templom telkén lenne, mely egyébként 
a valóságban a temetővel egységes területen van, kerítés a telekhatáron nincs, a területet egyben használják, azonban a 
településrendezési eszközökben a templom településközpont vegyes területben, a temető pedig különleges területben 
fekszik.  Mivel a ravatalozó funkció a temetőhöz tartozik inkább, ezért annak határának módosítása, területének növelése 
szükséges.  Az elkészült terv csak a legszükségesebb mértékben kívánja a templom műemléki telkét csökkenteni, így a 
telekhatár 9,0 m-el tolódna el délnyugati irányba.  
A ravatalozó tervei Kovács Balázs építész készítette. A településrendezési eszközök módosítását a Római Katolikus 
Plébánia kezdeményezte az önkormányzatnál, mely kérést a Képviselő-testület befogadta és a területet kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította, melynek alapján a jelen módosítás ún. tárgyalásos eljárás alapján kerül lefolytatásra, mivel a 
beruházás sürgőssé vált.  
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Részletek a ravatalozó elkészült építési engedélyezési tervéből  
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

../2018 (……).sz. határozata 
 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 109/2007 (08.01.). Kt. 
határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti tervet módosítja a határozat melléklete 
szerinti tartalommal, azaz a „változtatással érintett terület”-en belül a településközpont vegyes terület és a 
különleges terület - temető területfelhasználási egység határa kismértékben módosul.  

 
 Felelős: Gyarmati Katalin polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Melléklet a .../2018. (…….) Kt. határozathoz 

 

 
 

A Településszerkezeti terv módosítása 

                                                

 

       
                 változtatással érintett terület határa 
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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 38.§ (2) bekezdés a-c) 
pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek 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.) 1.5. mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási terv 5. szelvény helyébe az e rendelet 
1. melléklete szerinti tervlap (módosított 5. szelvény) 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. melléklet a ../2018 (..) önkormányzati rendelethez 

 

 
A szabályozási terv módosítása  

(A véleményezési anyagban a könnyebb átláthatóság miatt  a terület kerül bemutatásra  
jóváhagyásra az 1.5. melléklete kerül  (5-ös tervlap). Ld. kicsinyítve 
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A Helyi Építési Szabályzat 1.5. melléklete (jelen véleményezési anyagban kicsinyítve) 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
3.1 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI  TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
A jelen eljárásban kizárólag a római katolikus templom és a temető területe, azaz az 542 és 544 hrsz-ú telek területének 
határa módosul. Az 1.2. fejezetben bemutatott tervezett ravatalozó épület ideális elhelyezése indokoltja a 
terüeltfelhasználási egység/övezethatár ill. a telekhatár módosítása. A tervek alapján 9 m-rel délnyugati irányba tolódik a 
határ vonala természetben kerítés nem található és nem tervezett az építése, hiszen egy tulajdonban van a templom és a 
temető is.  
 
A Településszerkezeti terven területfelhasználás módosítás csak ezen a területen történik. Átvezetésre kerülnek azonban a 
legfrissebb lelőhelyek is a Települési Arculati Kézikönyv készítéséhez kapott adatszolgáltatás szerint, mert régészeti 
lelőhely érinti a módosítás területét is. Ez azonban nem tekinthető módosításnak, így a teljes Településszerkezeti terv nem 
módosul, csak az egységesítés után kerül közzétételre a település honlapján. A belterületi szabályozási terven jelölt 
lelőhelyek megegyeznek a kapott adatszolgáltatással, a legutóbbi belterületi módosítás alkalmával ezek már aktualizálásra 
kerültek.  
 
A módosítás kb. 470 m2-es területváltozást jelent, mellyel a Vt2 építési övezetbe sorolt 542 hrsz-ú telek területe csökken. A 
telekméret csökkenéssel a beépítés mértéke jelentősen nem nő, a módosítással is 6 % alatti marad. A Kt övezetbe tartozó 
temető beépítési mértéke max 10 % , miután más beépítés a telken nincs, így a beépítési mértéke ezzel a 30 m2 körüli 
épülettel is 1 % alatt marad.  
 
A ravatalozót a temető bejárata felől egy tervezett járdán lehet majd megközelíteni, a bejárat az Árpád utca felől van.  
A 2017-ben a Települési Arculati Kézikönyv készítéséhez kapott műemléki adatok alapján korrigálására kerülnek a két 
műemléki templom műemléki környezetének határai is, ezek ugyanis változtak a hatályos terv készítése óta. A 
módosítással érintett műemléki környezet egy telekkel nő, az 547 hrsz-ú telek is műemléki környezetbe tartozik.  
 
Az érintett építési övezetek paraméterei nem változnak, a fentieken túl más módosítás nem történik.  
 
 
4.2.  A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 
A módosítás területe az Országos Területrendezési Terv Szerkezeti tervén és a Balaton törvény Szerkezeti tervén is 
települési térségben fekszik, a Balaton törvény szerinti U-1 Települési terület övezetében. A szerkezeti terveken a területet 
az országos közlekedési hálózat és az országos jelentőségű energetikai hálózatok nem érintik.  
Az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete jelentősen lefedi a település 
közigazgatási területét, így a belterületet is, ugyanakkor a Btv. szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
a módosítás területét nem érinti.   
A konkrét módosításra vonatkozóan, - mely már beépítésre szánt terület - a területrendezési tervek nem tartalmaznak 
semmilyen korlátozó előírást.  
 
 
4.3 KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰVEK 
 
A ravatalozó építésével a temető használhatósága, használata teljesebbé, komfortosabbá válik. A temető funkcióhoz 
rendelt forgalom ugyanakkor lényegében azonos marad, forgalomtechnikai, útépítési beavatkozás nem szükséges, az 
Árpád utcában rendezett parkolók kialakítása a ravatalozótól függetlenül is felmerül. Utóbbihoz a terület rendelkezésre áll.  
 
Közművek 
A ravatalozó működtetéséhez csak elektromos energia szükséges, mely rendelkezésre áll. A jövőben esetleg felmerülhet 
illemhely elhelyezésének szükségessége, melyhez a szükséges vízi közművek szintén rendelkezésre állnak az utcában. 
 
 
A JELEN MÓDOSÍTÁSHOZ TÁJRENDEZÉSI, KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
KIDOLGOZÁSÁRA NINCS SZÜKSÉG.  
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4.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásai a 
hatályos településrendezési eszközök készítése óta megváltozott. A tv. korábbi Örökségvédelmi Hatástanulmányra 
vonatkozó 66.§-át hatályon kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) d). pontja, Hatálytalan: 2015. I. 1-től. 
Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásokat ugyanaz a 2014. évi CVI. 
törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Eszerint: 

„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása 
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell 
készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból 
nem érintett. 

 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.” 
 
A hatályos településrendezési eszközök és a Települési Arculati Kézikönyvhöz kapott adatok alapján a módosítás területe 
örökségvédelmi szempontból érintett, hiszen a templom telke műemléki védettséget élvez, a temető műemléki környezetbe 
tartozik, valamint mindkettő területét érinti régészeti lelőhely is (9311 azonosítószámú).  
A ravatalozó helyszínrajzán a tervező jelölte a legutóbbi (1993) régészeti kutatás adatait, mely alapján látható, hogy annak 
kutatóárkától kb. 8 m-re lenne az új telekhatár, illetve csaknem 12 m-re épülne a ravatalozó. Az épület létesítéséhez a 
régészeti lelőhelyekre vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárni.  
 
A római katolikus templom teljes egészében árpád kori, meghatározó román illetve gótikus elemekkel (falazat, nyílások 
stb), 18. sz. végi barokk átépítéssel (csehsüveg boltozatos hajó stb.), 1914-ben készült romantikus neoromán vakolat 
architektúrával. Legutóbb az 1990-es évek első felében történt helyreállatása, azóta karbantartása megfelelő. Védett 
műemlék, törzsszáma: 5563, azonosítója: 10371. 
A szentélytől keletre a füves terület alatt az 1993-ban készült kutatóárkokban épületfal részeket tártak fel, melyek a terepen 
is kirajzolódtak. Több helyen egy korábbi körítőfal részei is hasonlóképp látszanak. 
A templom karakteres épület, közvetlen környezete illeszkedő, szép keretet biztosít, de nem történeti sem a mai temető, 
sem a templom kertje (egyszerű füvesítés, néhány fa), sem a kőkerítés (utóbbi 100 évben épültek). Az Árpád utca déli 
kertvárosias beépítésű teleksora a templom/temető tömbjébe belehasít, de a legmagasabb helyen lévő templom 
megjelenését ez nem rontja el, a telkek is rendezettek, gondozottak. 
A templom használatban van, Árpád kori múltja ismert, emiatt is felkeresik, fontos emlék, de nem különös turista célpont. 
Múltjához, értékéhez képest környezetének képe és használata megfelelő, nem probléma, hogy élő, de nyugodt lakóterület 
veszi körül a település keleti szélén. 
A tervezett (ismert terv szerinti) ravatalozó mai épület, de a hagyományos építészetet követő (magastető oszlop stb.) 
megjelenéssel. Nem tesz komoly építészeti gesztusokat a templom felé, de ez szerencsésebb is. Kialakításával a templom 
környezetében nő a mai beépítés, de ez a templom körbejárhatóságát, látványait nem befolyásolja, fő, utca felárulását 
semmiképpen sem. Még a tervezett beépítéssel együtt látásban a temető felől nézve is egy többszörösen nagyobb markáns 
templomot érzékelhetünk, előtérben egy mai épülettel, mely által a terület némileg intenzívebb használatba kerül. A 
ravatalazóval nemcsak funkcionálisan lenne kiteljesedett a temető, hanem az épület és a sírok együttese egységesebben 
adná a mai településképi karaktert, a templom hatását semmivel sem rombolva.  
Az építési lehetőség és a telekhatár (övezethatár) módosítása tehát a fentiek alapján megadható, elfogadható. Konkrét 
beépítés viszont a most ismert építési tervhez hasonló semleges és/vagy illeszkedő kialakítással, illetve az örökségvédelmi 
szakhatóság feltételeinek megfelelően valósítandó meg. Túlzóan magas tetőhajlászög, vagy éppen lapos tető kialakítása 
nem lenne szerencsés, általában erőteljes modern (fém, üveg) szerkezetek legalább is vitatható eredményt hoznának. 
Igényes, apró építészeti gesztusok lehetségesek, így akár szolid kőhasználat az épületen, illetve a széles járdaburkolat 
lehetne helyi kőből viacolor helyett. 
Kivitelezéskor a földmunkák végzése során fokozott figyelemmel kell eljárni. 
Felhasznált forrás: Koppány Tibor, A Balaton környékének műemlékei, OMH 1993. 

                  
Nagy Szabolcs 

okl. építőmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Szentkirályszabadja Településrendezési eszközeinek 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 július 15.  
 

   
  Bárdosi Andrea        
 Vezető településrendező tervező   
                            TT/1 01-4073   
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Melléklet 
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