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33/2019. (05.15.) Kt. határozat 

 

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 tervek azóta 
többször módosultak.  
A hatályos helyi építési szabályzat módosítását a Képviselő-testület a mellékletbe becsatolt határozatával kezdeményezte a 
Gksz8 építési  övezetet illetően.   
 

A módosítás indoka és célja: 
Szentkirályszabadján a Veszprémi út menti Gksz8 építési övezetbe sorolt telephelyen nagyobb fejlesztés tervezett (új 
gyártócsarnok építése), melyhez a beépítési mód oldalhatáron álló beépítésre történő módosítása szükséges, az ott lévő 
épületek és a technológiai igények miatt. A tervezett fejlesztés a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából rendkívül fontos és 
a munkahelyek száma is növekedni fog.  
 

A módosítás hatása:  
A módosítás a település környezetminőségére várhatóan káros hatással nem lesz. Társadalmi és gazdasági hatásai 
egyértelműen kedvezőek.  
 
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 mellékelt Kt. határozatával a 
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  
 
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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 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. Az érintett terület kereskedelmi szolgáltató 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. A területet érintően 2015-ben történt módosítás, akkor került az övezet bővítésre.  

 

 
A hatályos Szabályozási Terv részlete (A HÉSZ 4. melléklete , ÖT-3  jelű terv) 

 
 
A HÉSZ vonatkozó előírásai a következők:  
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"Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 

 
8.§. /1/1 Kereskedelmi,   szolgáltató   gazdasági   terület   a   Szabályozási   Terveken  Gksz   jellel   szabályozott 
területfelhasználási egység, mely elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál és amelyen elhelyezhető: 
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 
c) igazgatási, egyéb irodaépület, 
d) parkolóház, üzemanyagtöltő, 
e) sportépítmény. 
f) a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető: egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület. 
/2/ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti jele beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

% 

épületek legnagyobb 
építménymagassága (m) 

legkisebb területe  minimális zöld-
felületi aránya % 

Gksz1 SZ 30 7,5 2500 m2 40 
Gksz2 SZ 40 7,5 2500 m2 30 
Gksz3 SZ 40 10,0 2500 m2 40 
Gksz4 SZ 40 12,0 2500 m2 40 
Gksz5 SZ 30 7,5 5000 m2 40 
Gksz6 SZ 30 10,0 5000 m2 40 
Gksz72 SZ 40 7,5 3000 m2 40 

Gksz83 SZ 30 7,5 1 ha 40 
 
/3/ Az épületnek nem minősülő technológiai építmények magassága a megadott értékeknél csak akkor lehet magasabb, ha 
azt az alkalmazott üzemi technológia feltétlenül szükségessé teszi. 
/4/ Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet 
több a telek max. 5 % -ánál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet. 
/5/ A minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező. 
/6/ Az építési övezetben az elő és oldalkert mélysége min 5,0 m lehet, kivéve ahol a Szabályozási terv beültetési 
kötelezettséget jelöl, itt az előkert min. 10 m. 
/7/Kerítés max. 2 m magassággal építhető, áttört kivitelben. 
/8/ A Gksz2 jelű építési övezetben  a  42/13  hrsz-ú  telken  jelölt  zöldfelület  kötelezően megtartandó.  A zöldfelületen lévő 
védendő fenyők (9 db) nem vághatók ki, azok fenntartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 
/9/ A Gksz5 és Gksz6 jelű építési övezeten építési engedély csak a 24. § (6) bekezdés figyelembevételével adható ki. 
/10/ Az építési övezetekben használatba vételi engedély akkor adható ki, ha az építési övezetre kötelezően előírt zöldfelületi 
aránynak ill. a beültetési kötelezettségnek megfelelő többszintű növényzet telepítése megtörtént (ajánlott fa- és cserjefajok a 
2. számú függelék szerint). 
/11/ A Gksz5 és Gksz6 jelű építési övezeten építési engedély csak a 24. § (6) bekezdés figyelembevételével és a beépítés 
feltételeit tisztázó elvi engedélyezési eljárás lefolytatása után adható ki. Az elvi építési engedélyezési eljárásba 
szakhatóságként az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot be kell vonni. 
/12/4 A Gksz8 jelű építési övezetben az (1) bekezdés szerinti építményei továbbá napelemparkhoz szükséges 
építmények, egy max. 9 m magas szélkerék valamint üvegház is elhelyezhető. Az építési övezet telkein a minimális 
zöldfelületet háromszintű növényzettel kell eltelepíteni, melyen belül az északkeleti és délkeleti telekhatár mentén 
fasor és cserjesor telepítendő.  

                                                      
1
 Módosította a 16/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.február 1-től. 

2 Kiegészítette a 13/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010.október 30-tól 
3
 Módosította a 16/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.február 1-től. 

4
 Beillesztette a 16/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.február 1-től. 
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Légifotó (Google) 

 
A telephely a bejárat felől 

 
A telephelytől keletre fekvő mezőgazdasági terület 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
 

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének   
../2019. (……) 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 Főépítész; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi 
Főigazgatóság;Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság;  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály; 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály; Innovációs és Technológiai 
Minisztérium; Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal; Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály; Földhivatali Osztály; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály;  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály; 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.) 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 
"/2/ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti jele beépítés 
módja 

legnagyobb 
beépítettsége 

% 

épületek legnagyobb 
építménymagassága (m) 

legkisebb területe  minimális zöld-
felületi aránya % 

Gksz1 SZ 30 7,5 2500 m2 40 

Gksz2 SZ 40 7,5 2500 m2 30 

Gksz3 SZ 40 10,0 2500 m2 40 

Gksz4 SZ 40 12,0 2500 m2 40 

Gksz5 SZ 30 7,5 5000 m2 40 

Gksz6 SZ 30 10,0 5000 m2 40 
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Gksz7 SZ 40 7,5 3000 m2 40 

Gksz8 O 30 7,5 1 ha 40 
 
(2) A Rendelet 8.§ (12) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 
"/12/ A Gksz8 jelű építési övezetben az (1) bekezdés szerinti építmények továbbá  napelemparkhoz szükséges 
építmények, egy max. 9 m magas szélkerék valamint üvegház is elhelyezhető. Az építési övezet telkein a 
minimális zöldfelületet háromszintű növényzettel kell eltelepíteni, melyen belül a szabályozási terven jelöltek 
szerint az északkeleti és délkeleti telekhatár mentén 10-14 m és 20-20 m széles terület kötelezően 
háromszintes növényzettel beültetendő.  fasor és cserjesor telepítendő" 
 
 
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 ../2019. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az ÖT-3 jelű Szabályozási terv módosítása  
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
3.1. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
Jelen eljárásban a területhelhasználás nem változik, így a Településszerkezeti terv nem módosul.  
 
A módosítással érintett terület a 9/2007. (09.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatban és a 
külterületi Szabályozási tervben Gksz8 építési övezetbe sorolt külterületi 04/2 hrsz-ú telek, mely nemrég megosztásra 
került. A Gksz8 építési övezetben a beépítési mód szabadonálló, melyet oldalhatáron álló beépítésre szükséges változtatni.  
A módosítás indoka, hogy a település külterületén a Veszprémi út menti telephelyen nagyobb fejlesztés  tervezett (új 
gyártócsarnok építése), melyhez a beépítési mód oldalhatáron álló beépítésre történő módosítása szükséges, az ott lévő 
épületek és a technológiai igények miatt.  
 
A Rotstahl Kft telephelye a 04/4 hrsz-ú telken található, mely a korábbi 04/2 hrsz-ú telek megosztásával keletkezett. A cég 
acélszerkezetek gyártásával foglakozik. A telephelyen található ipari épület mellett több kisebb épület illetve konténerépület 
található, melyek az alaptérképen még nincsenek feltüntetve. Ezek közül kettő is a keleti oldalhatárhoz telepítve helyezkedik 
el, az új - de korábbi tervvel rendelkező gyártócsarnok is a meglévő, működő ipari funkciójú építményekhez kapcsolódva 
tervezett, ezért csak oldalhatáron álló beépítési móddal létesülhet. Az új gyártócsarnok létesítésével a termelés növekszik 
és új munkahelyek létesülnek. A fejlesztés sürgősségére tekintettel az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a telephely területét.  
 
A telephely a hatályos  településrendezési eszközökben Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe tartozik és Gksz8 
jelű építési övezetbe sorolt. Az övezet területét a 2016-ban jóváhagyott településrendezési eszközök módosítása 
pontosította, illetve az elhelyezhető funkciók bővítésére (napelempark, növényházak) került sor. Azóta a meglévő telephely 
leválasztása megtörtént 1 ha-os területtel a 04/4 hrsz-al, míg a megmaradó terület (04/5 hrsz) még legelő művelési ágban 
maradt, fejlesztés nem történt. A jelen módosítást a meglévő telephelyen épülő gyártócsarnok elhelyezhetősége indokolta, 
azonban a teljes Gksz8 építési övezetre alkalmazható az oldalhatáron álló beépítési mód is, hiszen az OTÉK szerint azon 
szabadabban helyezhető el az épület. Az építési övezet egyéb paraméterei nem változnak (beépítés mértéke 30 %, max. 
építménymagasság 7,5 m.)  
 

           
 

Ingatlan-nyilvántartási térkép 2019                                                                                                    Tervezett helyszínrajz 
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A területet az új OTrT az ökológiai hálózat magterületébe tartozóan jelöli, bár a 2016-ban történt módosításkor a 
tervdokumentáció tartalmazta a magterület pontosítását is, melynek során az építési övezet magterülettel érintett része 
kikerül a magterületből.   
 

 
Részlet a 2015. decemberi véleményezési tervdokumentációból - a magterület pontosítása 

 
A területtel keletről szomszédos legelőket korábban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítésére tervezték, ezt jelöli a 
hatályos szabályozási terv is. Ezek miatt a szabályozási terv az övezet keleti határán az építéssel nem érintett telekrészekre 
kötelező háromszintes növénytelepítést ír elő (10-14 m illetve 20-20 m szélességben). a növénytelepítés a 
használatbavételi engedély megkérésekor számonkérhető, a feltételeket azonban a magasabb szintű jogszabályok 
szabályozzák, ezért a HÉSZ-be beírni nem lehet. A 04%5 hrsz-ú telek területén a kötelező növénytelepítést a szabályozási 
terv a már korábban erdőterületként szabályozott terület határig jelöli.   
Megjegyezzük, hogy a HÉSZ az egész építési övezetre háromszintű növénytelepítést ír elő a min. zöldfelületi mértékre.  
 
A módosítás során tehát a Helyi Építési Szabályzat Kereskedelmi, szolgáltató területére vonatkozó 8. § (2) bekezdésben 
található övezeti táblázata és a (12) bekezdése módosul. A táblázatban csak a beépítési mód változik szabadonállóról 
oldalhatáron állóra, a (12) bekezdés pedig kiegészül a fent említett szélességű kötelezően 3 szintű növényzettel 
betelepítendő területsávval.  
 
3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA 
A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti, így az összhangot nem kell igazolni. Ennek ellenére megállapítható, 
hogy a Balaton törvény szerkezeti terve az érintett területet települési térségbe sorolta.  
 

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet szerkezeti terve  
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
A módosítással érintett terület védett természeti terület, Natura 2000 terület által nem érintett. A hatályos terven már 
beépítésre szánt területen védelemre érdemes természeti értékek nem találhatóak.  
A 2019 március 15-én hatályba lépett új OTrT szerinti ökológiai hálózat magterülete ráfed a Gksz8 építési övezetre. A 
hatályos településrendezési eszközök pontosították a magterület övezetének területét, amelynek keretében a már 
művelésből kivett telephely kikerült az övezetből és ezzel összhangban az új Balaton törvény települési térség területébe 
sorolta a teljes építési övezetet.  
A hatályos terv szerint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tervezett bővítési területe az építési övezet ÉK-i és DK-i határán 
halad. A tervezett háromszintű növénytelepítés a bővítési terület mentén biztosítja a szomszédos természeti értékek 
védelmét a már erdőként kijelölt telekrésszel együtt.  

    
               Az új OTrT ökológiai hálózatának magterülete                       A Balaton törvény tájképvédelmi szempontból 
                       kiemelten kezelendő terület övezete     
 
A terület az új Balaton törvény szerint nem érintett a tájképvédelmi területtel. Ennek ellenére (a legfeljebb 7,5 m 
építménymagasságú) épületeket a kötelező háromszintű növénytelepítéssel takarni lehet.  
 
3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
A módosítások már beépítésre szánt területen, a Gksz8 építési övezetben történnek, ahol az építési lehetőségek mértéke 
nem változik, csupán a beépítési mód módosul oldalhatáron álló beépítésre, emellett a szabályozási terv az övezet keleti 
határán az építéssel nem érintett telekrészekre kötelező háromszintes növénytelepítést ír elő.  
A módosításoknak a környezetminőségre káros hatása nem lesz. A hatályos helyi építési szabályzat 33.§-a tartalmazza 
azokat a környezetvédelmi előírásokat, melyek betartása garanciát nyújtanak arra, hogy a módosításokkal érintett területen 
környezetre káros hatású létesítmények ne épülhessenek. 
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához külön környezeti értékelés készítése és környezeti 
vizsgálat lefolytatása nem indokolt, ezt a település önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2019. (05.15.) Kt. 
határozatával előzetesen is megállapította.   
 
A módosítás várható környezeti hatásai a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt szempontokat figyelembe 
véve: 
 
1.A terv, illetve program milyen mértékben 
1. a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére, működési 
feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan; 
 

A módosítással érintett terület: Szentkirályszabadja külterület, 04/4-04/5 hrsz-ú, beépítésre szánt  területek.  
Tényleges változás a módosítás során, hogy a Gksz8 építési övezetben szabályozott beépítési mód szabadon állóról oldalhatáron álló 
módra változzon, a meglévő telephelyen elhelyezésre tervezett épületek technológiai szempontú egymáshoz való kapcsolhatósága 
érdekében. Ezen túlmenően az építési övezet ÉK-i, DK-i telekhatárai mentén beültetési kötelezettségű terület kijelölése.  
Az építési övezetben, sem a beépítés intenzitása, sem az építménymagasság nem változik.  
A módosítás a területfelhasználásra, annak jellegére, méretére és környezete hasznosítására környezeti hatással nem lesz.  
A módosítás természeti erőforrás igénybevételével nem jár, hiszen a területfelhasználás nem változik.  
 

1b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből következik -, azokra vonatkozóan 
előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 
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A helyi építési szabályzat módosítása más tervekre, programokra semmilyen hatással nem lesz.  
 

1c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére; 
 

A módosítás már építési övezetbe sorolt területet érint, melynek a 04/4 hrsz-ú 1 ha területű , már művelésből kivett területen 
elhelyezendő épület érdekében történik, ezért a fenntartható fejlődés szempontjából a módosítás nem releváns.  
 

1d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak; 
 

A módosítás területén és környezetében környezetvédelmi konfliktusokról nincs tudomásunk. A konkrét telephelyen acélszerkezet 
gyártás és ennek oktatási tevékenysége folyik, a telephelyen a vonatkozó jogszabályok betartása esetén környezetvédelmi konfliktus 
nem keletkezik.  
 

1e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-
gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából. 
 

A módosítás a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok által 
meghatározott követelményeket nem érint.   
 

2. A várható környezeti hatások 
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján; 
 

Tekintettel arra, hogy a terület-felhasználásban változás nem történik, csak az építési övezetben a beépítési mód változik oldalhatáron 
álló beépítésre, a tervezett módosítás visszafordíthatatlan környezetvédelmi konfliktusokat nem okozhat.  
 

2b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást; 
 

Az építési övezetben a beépítési mód változik csak és a 3 szintű növényzettel betelepítendő területsávok kerülnek kijelölésre,  mely által 
kedvezőbb állapot jöhet létre, így a módosításból környezetszennyező hatás nem várható, így azok összeadódása vagy felerősítése 
sem várható.  
 

2c) az országhatáron átterjednek; 
 

Országhatáron átterjedő hatásról nem beszélhetünk.  
 

2d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (mint pl. a 
balesetek okozta változások stb.); 
 

A tervezett változásnak környezetszennyező hatása nem várható, így a helyi lakosság egészségére, a környezetre kockázatot nem 
jelenthet.  
 

2e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve); 
 

A módosítás csak a Gksz8 építési területen belül és csak az elhelyezhető épületek beépítési módjának megváltoztatására irányul, az 
övezet  területe nem változik.  
 

2f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek; 
 

A módosítás területe (Gksz8 építési övezet) védett és védelemre érdemes természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Az új 
OTrT szerinti ökológiai hálózat magterülete a módosítás területére ráfed, annak ellenére, hogy a 2016-os módosításnál az építési övezet 
területét illetően a pontosítás megtörtént és azt az illetékes államigazgatási szervek nem kifogásolták.  
A területet keletről – a hatályos terven jelölt – nemzeti park tervezett bővítési területe határolja. Miután a Gksz8 építési övezetben a 
minimális zöldfelületet háromszintű növényzettel kell kialakítani és a módosítás során a tervezett oldalhatáron álló épületen kívüli 
területen 10-14 illetve 20-20 m széles kötelezően beültetendő területsávot jelöl ki a terv, ezért a módosítás a tervezett nemzeti parki 
területre jelentős hatással nem lesz.  
A terület nem tartozik az új Balaton törvény szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezeté, azonban a korábbi 
OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a település jelentős területére – köztük-e területre is 
ráfedett. Tájképvédelmi szempontból is előnyös a fenti módosítási javaslat.  
 
 

2g) feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő; 
 

Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat nem vált ki, vagy ösztönöz a módosítás, amely közvetett módon környezeti szennyezéssel 
járhatnak  Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése nem várható. 
A környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy korlátozása nem várható. 
A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés nem következik be a hatályos tervhez 
képest.  
A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem gyengíti, így a táj eltartó képességét sem gyengíti.  
A természeti erőforrások megújulását a módosítás nem korlátozza, mivel a konkrét igény szerinti változás már művelésből kivett és a 
hatályos településrendezési eszközök szerint már művelésből kivett telephelyen történik, így termőföld igénybevételével nem jár.  
A térségi és helyi jelentőségű természeti erőforrások használatára a módosítás hatással nem lesz.  
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A módosítás olyan társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat nem okoz, amely a település, illetve a térség fenntartható 
fejlesztésére hatással lenne. A természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatra és a helyi történeti településszerkezetre a módosítás 
kedvezőtlen hatással nem lesz.  
 

2h) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti 
célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek állapotromlása következik be. 
 

A vízgyűjtő gazdálkodásra a módosítás hatással nem lesz, a felszíni vizek és felszín alatti vizek védelmét nem befolyásolja a módosítás.  
HÉSZ előírásai  a beépítés feltételeként a szennyvízhálózatra történő rákötést előírja.  
 

3. A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert 
a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges; 
 

A környezeti elemekre, rendszerekre a módosítás hatással nem lesz. A termőföld védelmét nem érinti, mivel a telephely már művelésből 
kivett terület. A módosítással érintett területen, közvetlen és tágabb környezetében műemlék nem található, régészeti lelőhely nem érinti 
a módosítás területét és tágabb térségét.  
 

3b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve 
szennyezettség van; 
 

A módosítással érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek környezetszennyező hatása 
lenne, környezetvédelmi határérték túllépésről nincs információ. A területen megvalósítani kívánt tevékenységek során a vonatkozó 
környezetvédelmi jogszabályok betartandók.   
 

3c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített 
terület stb.). 
 

A tervezett igénybevétel településrendezési- fejlesztési szempontból nem intenzívebb a hatályos tervnél, mivel a különleges 
sportszálloda terület beépítési mértéke nem nő (30 % ), a kötelező zöldfelület azonban 30%-ról 50 %-ra emelkedik.  
                                                                             

 
Összefoglalásul:  
A hatályos településrendezési eszközökben kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz8 építési övezetében a 
beépítési mód változása jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így a módosítás a település környezetminőségére 
káros hatással nem lesz.  
 
3.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
A módosítás a település közlekedési hálózatát nem érinti. Az érintet telek megközelítése a 7217 j. sz. országos közútról 
biztosított.  
 
3.6. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
A módosítás a meglévő és tervezett közműhálózatokat nem érinti, a telek közművesítése megoldott, a kapacitások 
rendelkezésre állnak. Jelen módosítással új, illetve jelentősebb közműigények nem keletkeznek a korábbiak szerint 
várhatóhoz képest.  
A tervezett módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek. A 
vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik 
 
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

A hatályos településrendezési eszközök alapján a módosítások területe örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a 
módosítás régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki környezetet nem érint.  
 
3.8. 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 Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényelőírásaival és az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal.  
 
Budapest, 2019 június 04.  

          
        Bárdosi Andrea     
                    Vezető településrendező tervező   
                                                                                                                TT/1 01-4073   



SZENTKIRÁLYSZABADJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 16 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT– 2019. JÚNIUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLET 
33/2019. (05.15.) Kt. határozat 
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Lakossági fórum jegyzőkönyve 

29/2019. (04.24.) Kt. határozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 
 


