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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 tervek azóta
többször módosultak.
A hatályos Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület a mellékletbe becsatolt határozatával
kezdeményezte két terület esetében.
A módosítás indoka és célja:
1. A Petőfi utca végén sokáig beépítetlen volt az íves utakkal feltért körcikk alakú, közművesített telkekkel rendelkező
lakóterület, mely az utóbbi években ugrásszerűen elkezdett beépülni. A hosszabbik köríves utca (675/25 hrsz) délkeleti
oldalán azonban csak néhány telek van, ugyanis a területet elvágja a belterület határa. A módosítás célja, hogy a
közművesített utca másik oldalán is (amúgy önkormányzati tulajdonban lévő) lakótelkek kerüljenek kialakításra. Az új
lakóterület kialakításához legalább ugyanennyi lakóterület visszaminősítése is szükséges, ezért a tervezett déli lakóterületi
kialakítás területe csökken.
2. A 617/2 hrsz-ú telek - korábbi telephely - területén lakótelkek kialakítása tervezett, mely esetében felmerült kisebb telkek
kialakítása valamint a társasházi, azaz többlakásos lakóépületek építési igénye. A módosítás célja a Vt1 építési övezetben
előírt minimális telekméret csökkentése.
A módosítás hatása:
A módosítás során több lakótelek illetve lakás kialakítása lesz lehetséges. A módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz. Társadalmi 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 két
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
1.1. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.1. 1. Hatályos Településrendezési eszközök
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 csak az 1-es módosítással változik. Az érintett terület most
kertvárosias lakóterületbe tartozik, ez kerül bővítésre a külterületi Korlátozott használatú mezőgazdasági terület rovására,
mindegy 4100 m2-es területtel. Az új lakóterület kijelölésével párhuzamosan legalább ennyi lakóterületet kell
visszaminősíteni is, ezért a déli tervezett lakóterület utolsó telke (5740 m2) lakóterületből korlátozott használatú
mezőgazdasági területbe kerül.

A hatályos Településszerkezeti Terv részlete a két módosítások területével
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 módosítással érintett területeken nem került sor módosításra.
Az 1-es módosítással szomszédos terület Lke3 jelű építési övezetbe van, ebbe kerül a most még külterületi Mko övezetbe
tartozó 4100 m2 területű legelő terület is. Az 1-es módosításhoz tartozik a déli tervezett kertvárosias lakóterület utolsó
telkének visszaminősítése is. Ez a terület Lke4* építési övezetben van, ugyanakkor a távlati szabályozás miatt a terv
tartalmazza a "Telekalakítási terv készítendő" feliratot. A terület déli szomszédságában Mko korlátozott mezőgazdasági
terület van kijelölve a
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A hatályos SzT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás)

A hatályos ÖT-3 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás)
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A hatályos SZT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás - visszaminősítés területe)
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A hatályos SZT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (2-es módosítás)
A hatályos HÉSZ vonatkozó előírásai az Lke3 és Vt1 építési övezetre a következők:
"Kertvárosias lakóterület (Lke)
1. § (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási Terveken Lke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza
beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére
szolgál.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető, fő rendeltetésű épületek:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, max. 100 m2 szintterülettel
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,
e) legfeljebb 2 db. vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szálláshely épület.
f) helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
g) sportépítmény,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény.
(3) A Kertvárosias lakóterületen üzemanyagtöltő nem helyezhetők el.
(4) A kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 főrendeltetésű épület létesíthető. Telkenként legfeljebb 2 lakás
helyezhető el, de csak lakóépület megléte esetén alakítható ki egyéb funkció.
(5) Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, a telkek legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 1.13. melléklet tartalmazza.
(6) A Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben önálló terepszint alatti építmény a telekterület max. 10 %- ban helyezhető
el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
(7) A kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva (az eredeti főépület helyén)
ill. a tömbben kialakult előkerttel, a kialakult utcakép jellegének megfelelő oldalhatárra engedélyezhető. Az újonnan beépülő
lakóterületek előkert méretét, ha a Szabályozási terv nem jelöli 5 m- ben kell megállapítani. A meggyespusztai út melletti új
telkeknél min. 10 m az előkert.
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(8) A kertvárosias lakóterület valamennyi építési övezetében az épületkialakítás feltételei a következők:
a) Az épületek jellemzően magastetővel létesíthetők 30-45 fok közötti dőlésszöggel,ettől kisebb hajlásszög az épület
tömegének megjelenésében nem dominálhat.
b) Az épületek jellege, kialakítása, anyaghasználata a település építési hagyományaihoz illeszkedő legyen:
ba) A homlokzati felületek anyagai lehetnek tégla, fa, kő, vakolat pasztell színekben, harsány színek nem
alkalmazhatók.
bb) Az áttört kerítés lábazata max. 60 cm lehet. A kerítés magassága utca felől max. 1,80 m, oldalkertnél max. 2,0
m lehet. A kerítés anyaga természetes anyag (pl. fa, terméskő, homlokzati tégla, kovácsolt vas stb.) lehet
bc) Tömör kerítés legfeljebb a kialakult állapothoz igazodóan, településképi szempontból indokolt esetben létesíthető.
Újonnan beépülő lakóterületen tömör kerítés nem építhető.
(9) Az építési övezetekben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként az
alábbiak helyezhetők el:
a) háztartással kapcsolatos tárolóépület
b) barkácsműhely
c) műterem
d) a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye
e) a háztáji mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei
f) továbbá az Lke2 és Lke3 építési övezetben állattartást szolgáló és azt kiegészítő épületek.
(10) A fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló épületek használatbavétele önmagában nem engedélyezhető a fő
rendeltetésű épület használatbavételéig.
(11) Új épület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve
alakítható ki.
(12) Az állattartó épületek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 5 %-a lehet. Állattartó épület
oldalhatáron álló beépítésnél a fő rendeltetésű épület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a fő rendeltetésű
épület takarásában helyezhetők el.
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 zavaró hatással a lakófunkcióra.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:
a) lakóépület
b) igazgatási épület
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, max. 150 m2 szintterülettel
d) közösségi szórakoztató- és kulturális épület
e) egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület
f) sportlétesítmény
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági, kézműipari épület.
(3) A településközpont vegyes területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.
(4) 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 telekméretet, a telkek legnagyobb beépítettségét,
továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 1.15. melléklet tartalmazza.
(6) A Vt1, Vt2 jelű építési övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként:
a) háztartással kapcsolatos tárolóépület
b) 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.
(8) Az építési övezetekben állattartó épület nem létesíthető.
(9) "
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1.13. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzat rendelethez
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele
Lke-1
Lke-2
Lke-3
Lke-4
O

beépítés
módja

legnagyobb
beépítettsége
%

építmények legnagyobb
építmény-

magassága (m)
SZ
30
5,0
O
30
5,0
SZ
30
5,0
SZ
25
5,0
- oldalhatáron álló beépítés , SZ - szabadonálló beépítés

legkisebb területe
m2
800
700
700
1000

minimális zöldfelületi
aránya %
50
50
50
50

1.15. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzat rendelethez
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele

beépítés
módja

legnagyobb
építmények
beépítettsége
legnagyobb építmény-magassága (m)
%
Vt-1
SZ
40
7,5
Vt-2
O/SZ
40
5,0
Vt-3
SZ
30
5,0
Vt-4
O
65
5,0
O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés
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%
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30
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2.1.2. Területrendezési tervek
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT)
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen
Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben erdőgazdálkodási
térségben fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül a települést érintően a korábbi OTrT szerinti tervezett M8
gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút valamint az országos kerékpárút
nyomvonala érinti. A vizsgált területek települési illetve (részben) mezőgazdasági térségben találhatóak.

Az Ország Szerkezeti terve (vonalvastagság nélkül)

Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal)

Az Országos Övezeti Terv övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza, az érintettség jelölésével. Az alábbiakban felsorolt
OTrT övezetek vonatkozó kivágatai az Alátámasztó munkarészben kerülnek bemutatásra.
Az Otrt övezetei
Települési érintettség
Terület érintettsége
Nem
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.)
Igen
Nem
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.)
Igen
Nem
3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.)
Igen
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.)
Nem
Nem
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete*
Nem
Nem
6. Erdők övezete (3.03.)
Igen
Nem
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
Nem
8. Tájképvédelmi terület övezete*
Igen
Igen
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Nem
Nem
(3.04.)
10. Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
Igen
11. Nagyvízi meder övezete*
Nem
Nem
12. VTT tározók övezete*
Nem
Nem
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.)
Igen
Nem
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
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A települést érintő OTrT övezetek az alábbiak:

Ökológiai hálózat magterülete,
pufferterülete, ökológiai folyosója

Erdők övezete

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén, Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben,
mezőgazdasági térségben, erdőgazdálkodási térségben fekszik, szőlő, gyümölcs és kertművelésű részekkel tarkítva. Az
országos infrastruktúra hálózatok közül a településen a meglévő veszprémi főút mellett a korábbi OTrT szerinti tervezett M8
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gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút nyomvonala (710, R8?) valamint az
országos kerékpárút érinti.
Az BKÜ övezeti terve
Települési érintettség
Terület érintettsége
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Nem
Nem
(11.1.)
Ásványi nyersanyagvagyon övezete* (a település érintettségét
Nem
Igen
jelöli)
Igen
Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
Nem
Földtani veszélyforrás terület övezete*
Nem
Nem
Vízeróziónak kitett terület övezete*
Igen
Nem
Rendszeresen belvízjárta terület övezete*
Nem
Nem
Tómeder övezete (11.2.)
Nem
Igen
Általános mezőgazdasági terület övezete*
Igen
Kertes mezőgazdasági terület övezete (11.3.)
Nem
Nem
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
Nem
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (11.4.)
Nem
Nem
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI.14.) MVM rendelete a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
Az e rendelet által szabályozott kiegészítő övezetek az alábbiak:

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Vízeróziónak kitett terület övezete

Az 1-es módosítás területe Általános mezőgazdasági területben fekszik.
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2. 2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
1. módosítás
A Petőfi utca végén a 2000-es évek elején az akkori tulajdonos-vállalkozó részben közművesített telkeket alakított ki íves
utakkal, körcikk területtel, azonban különböző okok miatt a telkek beépítése nem történt meg. Az utóbbi években a
közművesítés befejeződött és a telkek eladásra kerültek, a beépülés rohamléptékkel elkezdődött. Az alsó, azaz hosszabbik
köríves utca (675/25 hrsz) délkeleti oldalán azonban csak néhány telek van, ugyanis a területet elvágja a belterület határa.
A közművesítés jobb kihasználása érdekében célszerű az út másik oldalán is telkeket kialakítani, Mivel manapság
Veszprém közelsége okán megnőtt a városból kiköltözők aránya, folyamatos érdeklődés van az építési telkek iránt. Mivel az
említett út túloldalán lévő külterületi 0106/2 hrsz-ú legelő valamint az utolsó háromszög alakú 675/26 hrsz-ú telek az
önkormányzat tulajdonában van, ezért kezdeményezte az önkormányzat az érintett területen a telekosztás folytatását. A
módosítással további 7 telek kapcsolódhat hasonlóan a meglévő telekosztáshoz.

2. módosítás
A Petőfi utca és a Béke utca közötti önkormányzati tulajdonú 0,75 ha területű 617/2 hrsz-ú telek jelenleg beépítetlen,
funkciónélküli, illetve egy torony alakú rossz állagú épület áll rajta. A területén lakótelkek kialakítása tervezett, azonban a
lehetséges befektető kisebb telkekben és részben társasházas beépítésben gondolkodik. Az önkormányzat támogatja a
minél több lakás kialakítását, így a telket magában foglaló Vt1 építési övezetben a 800 m2 helyett 600 m2-es telekméret
kialakítását kezdeményezi. Ez valójában azt jelenti, hogy a területet feltáró út miatt legfeljebb 2 telekkel több lesz
kialakítható. Konkrét beépítési elképzelés még nem, csak telekosztási vázlat áll rendelkezésre, így a terv eszerint jelöli ki a
feltáró utat. A módosítás által akár 10 új telek is kiosztható, a társasházi lakások iránt is egyértelműen nőtt a kereslet, így
az is előfordulhat, hogy inkább egy telken több társasház épül, így ezt a lehetőséget is tartalmaznia kell az előírásoknak.
Mindkét módosítás az önkormányzatnak a telek értékesítések révén bevételt és az új lakók révén lakosszám növekedést
jelent, mely a Településfejlesztési koncepcióban is kiemelt fejlesztési célként jelenik meg, ezért az önkormányzat a két
érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a mellékletben található határozat szerint.
A módosítások hatása:
A módosítás során több lakótelek illetve lakás kialakítása lesz lehetséges. A módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz.
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Az 1-es módosítás területe Google légifotón

Az 1-es módosítás területe - a kialakítandó telkek külterületi térsége

A 1-es módosítás szerinti terület beépülése
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2-es módosítás - légifotó (Google)

A 2-es terület a Petőfi Sándor utca felől
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A 2-es terület a Béke utca felől

A módosítások elhelyezkedése a településen
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019 (…...).sz. határozata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező
Településszerkezeti terv módosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait (2. számú
melléklet).
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet a ../2019. (…) sz. határozathoz
A Településszerkezeti terv leírása
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2007 (VIII.01.) sz. határozattal megállapított
Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
1. A külterületi 0106/2 hrsz-ú korlátozott használatú mezőgazdasági terület a belterületi 675/25-26 hrsz-ú telkekkel
határos 0,41 ha-os részét beépítésre szánt területbe, kertvárosias lakóterületbe sorolja át.
2. Az 1. pont szerinti új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a 0105/18 hrsz-ú tervezett kertvárosias lakóterület
(0,57 ha) korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra, így a beépítésre szánt területek
összességében kismértékben csökkennek.
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2. számú melléklet a ../2019. (…) sz. határozathoz

A Településszerkezeti terv módosítása
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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.) 5.§ kiegészül a következő rendelkezéssel:
„(13) Az Lke3 építési övezet külterülettel szomszédos telkei esetében a hátsókert 10 m, mely kötelezően
háromszintű növényzettel ültetendő be.”
2. § A Rendelet 7.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
"(4) Az építési övezetekben több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető. 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 földszinti beépítés mértékéig építhető be.
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.15.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.5 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Rendelet 1.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rendelet 1.9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 1.11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4.§ (1) A Rendelet 7.§-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
"(10) A Vt1* jelű építési övezetben többlakásos lakóépület is elhelyezhető. "
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5. §. (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
polgármester

Szántód László
jegyző
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1. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

(A HÉSZ 1. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban külön szerepel, de a jóváhagyásra az eredeti szelvény
kerül)
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2. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez
1.15. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelethez
Településközpont vegyes terület (Vt)
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele
Vt-1
Vt-1*
Vt-2
Vt-3
Vt-4

beépítés
módja
SZ
SZ
O/SZ
SZ
O

legnagyobb
beépítettsége
%
40
40
40
30
65

építmények
legnagyobb építmény-magassága (m)
7,5
7,5
5,0
5,0
5,0

O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés
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%
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3. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (2-es módosítás)
(A HÉSZ 1.5 mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért nagyítva kerül bemutatásra,
de a jóváhagyásra az eredeti szelvény kerül)
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4. és 5. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás)
(A HÉSZ 1.6 és 1.9. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért egyben és nagyítva
kerülnek bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti szelvények kerülnek)
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5. és 6. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás - lakóterület visszaminősítés)
(A HÉSZ 1.9 és 1.11. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért egyben és nagyítva
kerülnek bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti szelvények kerülnek)

7. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az ÖT-3 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás)
(A HÉSZ 4. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért a részlet nagyítva kerül
bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti ÖT-3 terv kerül)
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen településrendezési tervmódosítás a Településfejlesztési koncepció módosítását nem igényli, azzal összhangban
van. A hatályos Településfejlesztési koncepció nagy hangsúlyt helyez a lakóterületek bővítésére.
4.1.1. Településszerkezeti összefüggések
A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és
tervezett fő településhálózati elemeket nem érintenek.
4.1.2. A Településszerkezeti terv módosítás indoklása
Jelen eljárásban csak az 1-es módosításnál módosul a Településszerkezeti terv.
A belterület délkeleti felén, a Petőfi Sándor utca végén, annak keleti oldaláról nyíló íves utcákra felfűzött kertvárosias
lakóterületbe sorolt telkek esetében a közművesítési szempontból az lenne gazdaságos, ha a déli - alsó - utca két oldalán is
végig telkek sorakoznának, mivel jelenleg az alsó teleksor nem befejezett, azt kettévágja a belterülethatár. A külterületi
0106/2 hrsz-ú önkormányzati telekből 0,41 ha terület felhasználásával a teleksor folytatásra kerülhet kertvárosias
lakóterületként. A tervezett lakóterület a hatályos településszerkezeti terven korlátozott használatú mezőgazdasági terület,
művelési ága legelő. Az igénybevétel nem jelentős és indokolt. Az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánított a
módosítás területét, mivel új lakótelkek kialakítása kiemelt célja az önkormányzatnak.
Mivel új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. E törvény előírásainak megfelelően új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítetlen terület. (12.§ (1) c)
pont) Mivel a településen van több kijelölt és meg nem valósított lakóterület, ezért e lakóterületi kijelölés csak akkor
lehetséges, ha legalább ugyanekkora tervezett lakóterület közben beépítésre nem szánt területbe (mezőgazdasági
területbe) kerül. Így az önkormányzat a módosítással egyidejűleg arról is döntött, hogy a déli lakóterületből kell
visszaminősíteni területet. Ez utóbbi terület a szabályozási terven is inkább távlati felhasználású, mivel nem szabályozott
terület.

A hatályos Településszerkezeti terv és a javasolt módosítás
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Mivel a kertvárosias lakóterületből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül a 0105/18 hrsz-ú telek 0,57 ha,
azaz nagyobb mint az újonnan kijelölt lakóterület ezért új beépítésre szánt terület növekmény nem keletkezik.
Mindkét érintett külterületi telek az új Balaton törvényben illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) Miniszterelnökséget vezető miniszteri rendelet szerint általános
mezőgazdasági övezetben fekszik, melynek területe a módosítás által nem csökken, hanem kismértékben nő.
A 2-es módosítás területe településközpont vegyes területben fekszik, nem változik.
4.1.3. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás indoklása
Az 1-es módosítás során változik a belterületi SZT-1 jelű szabályozási terv 5,6,9,11 szelvénye (1.5, 1.6., 1.9., és 1.11.
mellékletek) és a Címlap – Jelmagyarázat (1. melléklet). Módosul az ÖT-3 jelű külterületi terv is.
A módosítás során a Petőfi Sándor utca végén lévő lakóterület új kertvárosias lakóterülettel bővül a beépülő lakóterület
jelenleg külterületi részén, mely a szomszédos lakóterülethez hasonlóan Lke3 építési övezetbe kerül. A 675/25 hrsz-ú utca
két oldalán logikus a telekosztás, de a belterületi határ miatt jelenleg az utca keleti oldalán csak 5 telek alakult ki, 675/26
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek már csak egy háromszög alakú terület, így az új lakóterület bevonásával és e telek
igénybevételével, további 7 telek hozható létre.
A telkek átlagosan 750 m2 területűek, a telekmélység 38 m. Az új lakóterület összesen 4100 m2.
Az igénybe veendő terület a 0106/2 hrsz-ú legelő, mely önkormányzati tulajdonban van. Az ökológiai hálózat magterülete és
a Nemzeti Park tervezett bővítési területe a tervezett lakóterület szélétől kb. 50 m-re terül el.
Az új lakótelkeket megközelítő 675/25 hrsz-ú utca 10 szélességben jogilag kialakított, a külterületi határnál kissé szélesedik,
a szemben lévő 675/23-24 hrsz-ú teleknél pedig 15 m-re szélesedik, így a megfordulási lehetőség is biztosított.
Az Lke3 építési övezet paraméterei nem változnak, az alábbiak:
• beépítési mód:
szabadonálló
• beépítés mértéke:
max. 30 %
• építménymagasság:
max 5,0 m
• telekméret.
min. 700 m2
• zöldfelület:
min. 50 %.
A módosítás azonban csak akkor lehetséges, ha az új lakóterület bevonásával egyidejűleg legalább ugyanekkora lakóterület
kerül beépítésre nem szánt területbe átsorolásra az előző fejezetben kifejtett előírások szerint. Az önkormányzat döntött
arról is, hogy az ilyen visszaminősítés a déli tervezett lakóterület rovására történjen meg. E lakóterület a József Attila utca
folytatásában feltárt terület lenne, jelenleg jó minőségi osztályú szántó és legelő területek, a 0105/2-13, 0105/17-18 hrsz-ú
földrészletek. A terület fejlesztése ezidáig nem kezdődött meg a bonyolult tulajdonviszonyok miatt. A visszaminősítés az
utolsó - 0105/18 hrsz-ú - telket érinti, mely 5744 m2, így ez a fejlesztést nem akadályozza. A terület a szomszédos
korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko-0 övezetébe kerül.
Az új lakóterület 4100 m2, a tervezett lakóterületi visszaminősítés ennél több, a különbözet 1644 m2. Ennek megfelelően
lakóterület növekmény helyett a korlátozott használatú mezőgazdasági terület területe nő. A magasabb szintű törvényekben
és kiegészítő miniszteri rendeletben a módosítást korlátozó övezet vagy előírás nem található.
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
A 2-es módosítás területe azaz a 617/2 hrsz-ú telek jelenleg a településközpont vegyes terület Vt1 építési övezetébe
sorolt. Szintén a Petőfi Sándor utcáról illetve a Béke utca felől közelíthető meg a terület. A telek jelenleg beépítetlen, illetve
egy korábbi lebontott épület egy kis tornya áll csak már a telken, önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat a telekre
saját fejlesztési tervvel nem rendelkezik, értékesíteni kívánja lakótelkek számára. Felmerült a társasházas beépítés
lehetősége is, mivel ez csak a Vt övezetekben lehetséges, a falusias és a kertvárosias lakóterületek telkein jelenleg csak 2
lakás ill. 2 lakásos lakóépület helyezhető el. A módosítási igény szerint a telekre vonatkozó Vt1 építési övezetben a
kialakítható telekméretre vonatkozik, 800 m2 helyett 600 m2-re kell csökkenteni. A telek területe 7494 m2. Ha a teljes
területet nézzük, akkor egyszerűen felosztva 9 helyett 12 telek is osztható lenne a területen, azonban a terület feltárására
kijelölt út miatt, legfeljebb 10 db telek alakítható ki. A tervezett feltárás a Béke utcáról történne 8 m szélességben, végén
fordulóval. A Béke utca ma is változatos szélességű, de mindössze 7-9 m széles, az új minőségi lakóterület kialakításához,
a közművek bevezetéséhez szükséges a 8 m-es szélesség. Az új feltáró út önkormányzati közútként kerül kialakításra.
A Vt1 építési övezet más területen is van, ezért ezt az övezetet Vt1* építési övezetnek kerül átnevezésre, melyben a
beépítési paraméterek az alábbiak:
Ebben az építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak:
• beépítési mód:
szabadonálló
• beépítés mértéke:
max. 40 %
• építménymagasság:
max. 7,5 m
• telekméret.
min. 600 m2
• zöldfelület:
min. 20 %.
A társasházas kialakítást a jelenlegi HÉSZ előírások is lehetővé teszi, úgyhogy a lakásszám nincsen korlátozva, azonban
egyértelművé szükséges tenni, így új előírásként kerül be az előírás, hogy "A Vt1* jelű építési övezetben többlakásos
lakóépület is elhelyezhető". Szintén nincs korlátozva az egy telken elhelyezhető épületek száma, így akár lakópark jelleggel
is történhet a beépítés, de a 7,5 m-es építménymagasság miatt, reálisan legfeljebb 4-6 lakásos lakóépületek létesülhetnek.
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás

3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA
A településszerkezeti tervet csak az 1-es módosítás érinti.
A 2.1.2. fejezet tartalmazza Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (MATrT) Második része (II. Fejezete) szerinti Országos Szerkezeti terv és a Negyedik része (IX. fejezet)
szerinti Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terv kivonatát és azok Szentkirályszabadjára vonatkozó szerkezeti elemeit.
Az Ország Szerkezeti tervén és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén az 1-es módosítás tervezési területe
Mezőgazdálkodási térségben fekszik, a kapcsolódó lakóterületek települési térségbe tartoznak.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI.14.) MVM rendelete a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról a 0106/2 hrsz-ú területet Általános mezőgazdasági területbe sorolta.
Mivel új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a 2018. évi CXXXIX. törvényt Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről. E törvény 12.§
„(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a
következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai
állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre
szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább
50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése
esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése
miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.”

A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután a belterület szélén, az ott lévő lakóterület szerves
folytatásaként kerül kialakításra az új lakóterület. A c) pont azzal teljesül, hogy egyidejűleg az egyik kijelölt lakóterületből
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kicsivel több terület mezőgazdasági területbe kerül, így beépítésre szánt terület növekmény nem keletkezik.
A (2) bekezdés jelen esetben nem mérvadó, mivel a meglévő lakóterület szerves folytatása, kiegészítése tervezett, mely
gazdaságossági szempontok miatt elsődlegesen itt valósítható meg..
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget, azonban
jelen módosításnál nem keletkezik beépítésre szánt terület növekmény.
A bővítés területe mezőgazdasági térségben fekszik, a MATrT 11.§ b) pontja alapján a mezőgazdasági térséget legalább
75 %-ban elsődlegesen mezőgazdasági térségbe kell sorolni. A megfelelőséget a településrendezési eszközök
felülvizsgálatánál lehet és kell elvégezni, jelen módosítás esetében a mezőgazdasági terület kismértékben nő.
Az országos övezetek közül a Tájképvédelmi terület érinti a teljes belterület területét, melyre vonatkozó szabályok
egyrészt a felülvizsgálat Megalapozó Vizsgálatában teljesülhetnek, másrészt a településkép védelméről szóló 2/2018.
(III.30.) önkormányzati rendeletben található szabályok alapján teljesülnek. A főbb településképi szabályok az új
lakóterületre az alábbiak:
Kertvárosias lakóterületen az épületek jellemzően magastetővel létesíthetők 30-45 fok közötti dőlésszöggel, ettől kisebb
hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat.
Lakóterületen az épületek jellege, kialakítása, anyaghasználata a település építési hagyományaihoz illeszkedő legyen:
a)
a homlokzati felületek anyagai lehetnek tégla, fa, kő, vakolat pasztell színekben, harsány színek nem
alkalmazhatók.
b)
az áttört kerítés anyaga természetes anyag (pl. fa, terméskő, homlokzati tégla, kovácsolt vas stb.) lehet
c)
tömör kerítés legfeljebb a kialakult állapothoz igazodóan, településképi szempontból indokolt esetben
létesíthető.
Lakóterületen új főépület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz
telepítve alakítható ki.
Újonnan beépülő lakóterületen tömör kerítés nem építhető.
A települést érinti még a Vízminőség-védelmi terület övezete, melyre vonatkozó előírások nem korlátozzák a
módosításokat. A települést érinti még a Honvédelmi és katonai célú terület övezete, ahol ki kell jelölni a tényleges ilyen
jellegű területeket, a módosítások területe azonban nem érinti ezeket.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet övezetei közül csak az Ásványi nyersanyagvagyon övezete, a Vízminőség-védelmi övezet
és az Általános mezőgazdasági terület övezet érinti a módosítás területét.
Az általános mezőgazdasági terület övezetére a fent említett miniszteri rendelet 13.§-a szerint az a szabály vonatkozik,
miszerint az övezet területét 95 % -ban mezőgazdasági területbe (vagy természetközeli vagy közlekedési területbe) kell
sorolni, mely feltételt a felülvizsgálatban igazolandó. Az övezet területe 878,45 ha, melynek az újonnan bevonandó terület
0,046 %-a. E terület helyett a módosítás ennél nagyobb területet sorol mezőgazdasági területbe, tehát a mezőgazdasági
terület összességében nő.
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett területek védett természeti terület, Natura 2000 terület által nem érintettek. A hatályos terven már
beépítésre szánt területen védelemre érdemes természeti értékek nem találhatóak.
A módosítások területére az ökológiai hálózat elemei nem fednek rá. Az 1-es módosítás szerinti új lakóterület kialakítása
külterületi legelőterület bevonásával is jár, mely terület határától kb.50 m-re található az ökológiai hálózat magterülete,
egyben a Nemzeti Park tervezett bővítési területe. Ezekre a módosítás nincs hatással.

Az új OTrT ökológiai hálózatának magterülete A Balaton törvény tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete

Tájképvédelmi terület

A terület az új Balaton törvény szerint nem érintett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területtel, a 9/2019.
(VI.14.) MVM rendelettel megállapított tájképvédelmi terület azonban ráfed a település teljes középső és keleti felére, így a
teljes belterületre és térségére is. A lakó és vegyes területekre a településképi rendelet tartalmazza az anyaghasználati
követelményeket.
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „
Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább
szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.
A hatályos terv szerinti BA érték
Hatályos területfelhasználás

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

1-es módosítás
Korlátozott
használatú
mezőgazdasági terület (legelő)
Kertvárosias lakóterület
Összes

0,41

6

2,46

0,57

2,7

1,539

3,5

3,999

* a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték

A módosított terv szerinti BA érték
Tervezett területfelhasználás

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

1-es módosítás
Kertvárosias lakóterület
Korlátozott
használatú
mezőgazdasági terület (legelő)
Összes

0,41

2,7

1,107

0,57

6

3,42

3,5

* a HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték
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A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 3,999 ről 4,527-re emelkedik, ami 0,528 pontos
növekedést jelent.

3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A módosítások egy része már a beépítésre szánt területen (Vt) építési övezetben történnek, másik része Korlátozott
használatú mezőgazdasági területből kerülne lakóterületbe (Lke) közvetlenül csatlakozva a már hasonlóan kialakított
lakóterülethez, azonos beépíthetőségi paraméterekkel.
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 51/2019. (06.24.) 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 területek: Szentkirályszabadja külterület. Az 1. módosítás során a Petőfi Sándor utca végén lévő

kertvárosias lakóterület néhány telekkel bővül a beépülő lakóterület jelenleg külterületi részén, a kialakult utca külterületi
oldalán. A területfelhasználás illeszkedik a már kialakult településszerkezethez, és a területigénybevétel minimális, így a
módosításnak jelentős környezeti hatása nincs. A módosítással összefüggésben a kijelölt lakóterületek egy (több mint 10
éve fel nem használt) része – a Béke utca végén visszaminősítésre kerül, így a mezőgazdasági területek aránya nem
csökken.
A 2. módosítás során a belterületi 617/2 hrsz-ú telek Vt1 építési övezetében a minimális telekméret csökken, azonban sem a beépítési
százalék, sem az építménymagasság nem változik, így 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;
A jelen módosítások más tervekre, programokra semmilyen hatással nem lesznek.
1c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére;
Az 1. módosítás 0,4 ha-os terület belterületbe vonásával lakóterület kialakítása érdekében történik, mely szervesen csatlakozik már
meglévő lakóterülethez a gazdaságos út és közművesítés célja miatt, ugyanakkor egy már kijelölt lakóterületből kissé nagyobb terület
mezőgazdasági területbe kerül vissza, így a fenntartható fejlődés szempontjából a módosítás nem jelentős. A 2. módosítás már részben
beépült lakótömbben történik, a módosítás nem jelentős.
1d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak;
A módosítások területén és környezetében környezetvédelm i konfliktusok nincsenek, a „magterület” több mint 50 m-re található..
1e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtőgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából.
A módosítások a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok által
meghatározott követelm ényeket nem érintenek.
2. A várható környezeti hatások
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján;
Az 1. módosítás által igénybevett 0,4 ha-os mezőgazdasági terület logikus és gazdaságos lakóterületi bővítés, az igénybevett
mezőgazdasági terület más helyen visszapótlásra kerül, így a tervezett módosítás visszafordíthatatlan környezetvédelmi konfliktusokat
nem okoz. A 2. módosítás esetében a terület-felhasználásban változás nem történik.
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2b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást;
A tervezett építési övezetekben a módosításból környezetszennyező hatás nem lesz, 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 lesz, 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– kihasználva jelenlegi kedvező társadalmi-gazdasági viszonyokat – kismértékű lakótelek növekedéssel jár.
2f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek;
A módosítások területe védett és védelemre érdemes természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.
A területek nem tartoznak az új Balaton törvény szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe, de a
miniszteri rendelettel kihirdetett tájképvédelmi övezet ráfed a teljes belterületre. A településképi rendelet a lakóterületre vonatkozó
anyaghasználati előírásokat tartalmazza.
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. A térségi és helyi jelentőségű természeti erőforrások használatára a
módosítás hatással nem lesz.
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 módosítások hatással nem lesznek. A termőföld védelm ét azonban érinti, hiszen 3-a minőségű
legelő kerül felhasználásra, azonban hasonló jellegű fel nem használt lakóterület– némileg nagyobb méretben- 2-es minőségű legelő és
szántó kerül visszaminősítésre mezőgazdasági területbe.
A módosítással érintett területeken, közvetlen és tágabb környezetében régészeti lelőhely nincs. A 2. módosítás tágabb környezetében
két műemlék is található, azonban a műemléki környezetek nem érintik a módosítás tömbjét sem, így módosításnak ezekre nincs
hatása.
3b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve
szennyezettség van;
A módosításokkal érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek környezetszennyező hatása
lenne, környezetvédelmi határérték túllépésről nincs információ. A lakó és vegyes területeken csak olyan funkciójú épületek valósulnak
meg, melyeknek a környezetre nincs káros hatása.
3c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített
terület stb.).
Az 1. módosítás esetében a tervezett igénybevétel településrendezési- fejlesztési szempontból intenzívebb a hatályos tervben
szereplőnél, hiszem új lakóterület jön létre, 7 új telekkel. Ezzel párhuzamosan ugyanekkora, ill. kissé nagyobb tervezett lakóterület kerül
mezőgazdasági területbe.
Összefoglalásul:
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A tervezett új lakóterület kialakítása jelentős környezeti hatást nem okoz, így a módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz.

3.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
Az 1. sz terület környezete beállt belterületi terület, a településen jellemző alacsony forgalommal.
A tervezett állapot a környezeten forgalmi terhelést nem okoz, a Béke útra történő szélesített kikötés, illetve az új utca belső
végének a fordulást is figyelembe vevő tömbön belüli kialakítása megfelelő.
A telkek megközelítése és a parkolás telken belüli megoldása megoldott lesz.
A 2. sz terület jelenleg kiépítés alatt lévő utca, épülő házakkal, minimális lakó-, illetve építési forgalommal a település
belterületének külső részén.
A tervezett utca hosszabbítása a felszíni jellemzők alapján az utca eddig kialakított továbbvezetésével műszakilag
megvalósítható a meghatározott szabályozási szélességen belül. A további néhány telek feltárása semmilyen forgalmi
problémát nem okoz. A telkek megközelítése, az utca végén történő fordulás és a telken belüli parkolás megoldott lesz.

3.6. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A 1. sz terület térsége beállt, teljesen közművesített terület. Egyes meglévő telkek Béke utcáról történt közművesítése már
adottság.
A kialakítandó telkek kapacitás vonatkozásában közművesíthetők, ezzel összefüggsében a telek elé eső Béke utvcai
közterületi vezetékszakszok és meglévő bekötések korrekciójára szükség lehet a szolgákltatók nyilatkozatai szerinz
A 2. sz. területen a közművek kialakítása az utóbbi időben történt, bővíthető, kapacitív vezetékszakaszokkal. A javasolt
szabályozási szélességben a vezetékek elhelyezhetők.
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 nem érint. A 2. módosítás környezetében a Petőfi Sándor utca túloldalán két műemlék is
található (katolikus templom és a polgármesteri hivatal (volt Talián-Horváth kastély), azonban egyik műemléki környezet
sem fed rá a módosítás tömbjére sem, a módosításnak a műemlékekre, a műemléki környezetre hatása nem jelentkezik.

3.8. 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 Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényelőírásaival és az egyéb vonatkozó
jogszabályokkal.
Budapest, 2019 július 09.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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51/2019. (06.24.) 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 Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület a mellékletbe becsatolt határozatával
kezdeményezte két terület esetében.
A módosítás indoka és célja:
1. A Petőfi utca végén sokáig beépítetlen volt az íves utakkal feltért körcikk alakú, közművesített telkekkel rendelkező
lakóterület, mely az utóbbi években ugrásszerűen elkezdett beépülni. A hosszabbik köríves utca (675/25 hrsz) délkeleti
oldalán azonban csak néhány telek van, ugyanis a területet elvágja a belterület határa. A módosítás célja, hogy a
közművesített utca másik oldalán is (amúgy önkormányzati tulajdonban lévő) lakótelkek kerüljenek kialakításra. Az új
lakóterület kialakításához legalább ugyanennyi lakóterület visszaminősítése is szükséges, ezért a tervezett déli lakóterületi
kialakítás területe csökken.
2. A 617/2 hrsz-ú telek - korábbi telephely - területén lakótelkek kialakítása tervezett, mely esetében felmerült kisebb telkek
kialakítása valamint a társasházi, azaz többlakásos lakóépületek építési igénye. A módosítás célja a Vt1 építési övezetben
előírt minimális telekméret csökkentése.
A módosítás hatása:
A módosítás során több lakótelek illetve lakás kialakítása lesz lehetséges. A módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz. Társadalmi 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 két
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
1.1. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.1. 1. Hatályos Településrendezési eszközök
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 csak az 1-es módosítással változik. Az érintett terület most
kertvárosias lakóterületbe tartozik, ez kerül bővítésre a külterületi Korlátozott használatú mezőgazdasági terület rovására,
mindegy 4100 m2-es területtel. Az új lakóterület kijelölésével párhuzamosan legalább ennyi lakóterületet kell
visszaminősíteni is, ezért a déli tervezett lakóterület utolsó telke (5740 m2) lakóterületből korlátozott használatú
mezőgazdasági területbe kerül.

A hatályos Településszerkezeti Terv részlete a két módosítások területével
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 módosítással érintett területeken nem került sor módosításra.
Az 1-es módosítással szomszédos terület Lke3 jelű építési övezetbe van, ebbe kerül a most még külterületi Mko övezetbe
tartozó 4100 m2 területű legelő terület is. Az 1-es módosításhoz tartozik a déli tervezett kertvárosias lakóterület utolsó
telkének visszaminősítése is. Ez a terület Lke4* építési övezetben van, ugyanakkor a távlati szabályozás miatt a terv
tartalmazza a "Telekalakítási terv készítendő" feliratot. A terület déli szomszédságában Mko korlátozott mezőgazdasági
terület van kijelölve a
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A hatályos SzT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás)

A hatályos ÖT-3 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás)
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A hatályos SZT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (1-es módosítás - visszaminősítés területe)
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A hatályos SZT-1 jelű Szabályozási Terv részlete (2-es módosítás)
A hatályos HÉSZ vonatkozó előírásai az Lke3 és Vt1 építési övezetre a következők:
"Kertvárosias lakóterület (Lke)
1. § (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási Terveken Lke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza
beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére
szolgál.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető, fő rendeltetésű épületek:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, max. 100 m2 szintterülettel
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,
e) legfeljebb 2 db. vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szálláshely épület.
f) helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
g) sportépítmény,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény.
(3) A Kertvárosias lakóterületen üzemanyagtöltő nem helyezhetők el.
(4) A kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 főrendeltetésű épület létesíthető. Telkenként legfeljebb 2 lakás
helyezhető el, de csak lakóépület megléte esetén alakítható ki egyéb funkció.
(5) Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretet, a telkek legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 1.13. melléklet tartalmazza.
(6) A Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben önálló terepszint alatti építmény a telekterület max. 10 %- ban helyezhető
el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
(7) A kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva (az eredeti főépület helyén)
ill. a tömbben kialakult előkerttel, a kialakult utcakép jellegének megfelelő oldalhatárra engedélyezhető. Az újonnan beépülő
lakóterületek előkert méretét, ha a Szabályozási terv nem jelöli 5 m- ben kell megállapítani. A meggyespusztai út melletti új
telkeknél min. 10 m az előkert.
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(8) A kertvárosias lakóterület valamennyi építési övezetében az épületkialakítás feltételei a következők:
a) Az épületek jellemzően magastetővel létesíthetők 30-45 fok közötti dőlésszöggel,ettől kisebb hajlásszög az épület
tömegének megjelenésében nem dominálhat.
b) Az épületek jellege, kialakítása, anyaghasználata a település építési hagyományaihoz illeszkedő legyen:
ba) A homlokzati felületek anyagai lehetnek tégla, fa, kő, vakolat pasztell színekben, harsány színek nem
alkalmazhatók.
bb) Az áttört kerítés lábazata max. 60 cm lehet. A kerítés magassága utca felől max. 1,80 m, oldalkertnél max. 2,0
m lehet. A kerítés anyaga természetes anyag (pl. fa, terméskő, homlokzati tégla, kovácsolt vas stb.) lehet
bc) Tömör kerítés legfeljebb a kialakult állapothoz igazodóan, településképi szempontból indokolt esetben létesíthető.
Újonnan beépülő lakóterületen tömör kerítés nem építhető.
(9) Az építési övezetekben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként az
alábbiak helyezhetők el:
a) háztartással kapcsolatos tárolóépület
b) barkácsműhely
c) műterem
d) a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye
e) a háztáji mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei
f) továbbá az Lke2 és Lke3 építési övezetben állattartást szolgáló és azt kiegészítő épületek.
(10) A fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló épületek használatbavétele önmagában nem engedélyezhető a fő
rendeltetésű épület használatbavételéig.
(11) Új épület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve
alakítható ki.
(12) Az állattartó épületek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 5 %-a lehet. Állattartó épület
oldalhatáron álló beépítésnél a fő rendeltetésű épület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a fő rendeltetésű
épület takarásában helyezhetők el.
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 zavaró hatással a lakófunkcióra.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:
a) lakóépület
b) igazgatási épület
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, max. 150 m2 szintterülettel
d) közösségi szórakoztató- és kulturális épület
e) egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület
f) sportlétesítmény
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági, kézműipari épület.
(3) A településközpont vegyes területen üzemanyagtöltő nem helyezhető el.
(4) 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 telekméretet, a telkek legnagyobb beépítettségét,
továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 1.15. melléklet tartalmazza.
(6) A Vt1, Vt2 jelű építési övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként:
a) háztartással kapcsolatos tárolóépület
b) 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.
(8) Az építési övezetekben állattartó épület nem létesíthető.
(9) "
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1.13. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzat rendelethez
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele
Lke-1
Lke-2
Lke-3
Lke-4
O

beépítés
módja

legnagyobb
beépítettsége
%

építmények legnagyobb
építmény-

magassága (m)
SZ
30
5,0
O
30
5,0
SZ
30
5,0
SZ
25
5,0
- oldalhatáron álló beépítés , SZ - szabadonálló beépítés

legkisebb területe
m2
800
700
700
1000

minimális zöldfelületi
aránya %
50
50
50
50

1.15. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzat rendelethez
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele

beépítés
módja

legnagyobb
építmények
beépítettsége
legnagyobb építmény-magassága (m)
%
Vt-1
SZ
40
7,5
Vt-2
O/SZ
40
5,0
Vt-3
SZ
30
5,0
Vt-4
O
65
5,0
O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés
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2.1.2. Területrendezési tervek
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT)
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen
Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben erdőgazdálkodási
térségben fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül a települést érintően a korábbi OTrT szerinti tervezett M8
gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút valamint az országos kerékpárút
nyomvonala érinti. A vizsgált területek települési illetve (részben) mezőgazdasági térségben találhatóak.

Az Ország Szerkezeti terve (vonalvastagság nélkül)

Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal)

Az Országos Övezeti Terv övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza, az érintettség jelölésével. Az alábbiakban felsorolt
OTrT övezetek vonatkozó kivágatai az Alátámasztó munkarészben kerülnek bemutatásra.
Az Otrt övezetei
Települési érintettség
Terület érintettsége
Nem
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.)
Igen
Nem
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.)
Igen
Nem
3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.)
Igen
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.)
Nem
Nem
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete*
Nem
Nem
6. Erdők övezete (3.03.)
Igen
Nem
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
Nem
8. Tájképvédelmi terület övezete*
Igen
Igen
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Nem
Nem
(3.04.)
10. Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
Igen
11. Nagyvízi meder övezete*
Nem
Nem
12. VTT tározók övezete*
Nem
Nem
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.)
Igen
Nem
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
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A települést érintő OTrT övezetek az alábbiak:

Ökológiai hálózat magterülete,
pufferterülete, ökológiai folyosója

Erdők övezete

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén, Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben,
mezőgazdasági térségben, erdőgazdálkodási térségben fekszik, szőlő, gyümölcs és kertművelésű részekkel tarkítva. Az
országos infrastruktúra hálózatok közül a településen a meglévő veszprémi főút mellett a korábbi OTrT szerinti tervezett M8
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gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút nyomvonala (710, R8?) valamint az
országos kerékpárút érinti.
Az BKÜ övezeti terve
Települési érintettség
Terület érintettsége
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Nem
Nem
(11.1.)
Ásványi nyersanyagvagyon övezete* (a település érintettségét
Nem
Igen
jelöli)
Igen
Vízminőség-védelmi terület övezete*
Igen
Nem
Földtani veszélyforrás terület övezete*
Nem
Nem
Vízeróziónak kitett terület övezete*
Igen
Nem
Rendszeresen belvízjárta terület övezete*
Nem
Nem
Tómeder övezete (11.2.)
Nem
Igen
Általános mezőgazdasági terület övezete*
Igen
Kertes mezőgazdasági terület övezete (11.3.)
Nem
Nem
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete*
Igen
Nem
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (11.4.)
Nem
Nem
* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI.14.) MVM rendelete a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
Az e rendelet által szabályozott kiegészítő övezetek az alábbiak:

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Vízeróziónak kitett terület övezete

Az 1-es módosítás területe Általános mezőgazdasági területben fekszik.
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2. 2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
1. módosítás
A Petőfi utca végén a 2000-es évek elején az akkori tulajdonos-vállalkozó részben közművesített telkeket alakított ki íves
utakkal, körcikk területtel, azonban különböző okok miatt a telkek beépítése nem történt meg. Az utóbbi években a
közművesítés befejeződött és a telkek eladásra kerültek, a beépülés rohamléptékkel elkezdődött. Az alsó, azaz hosszabbik
köríves utca (675/25 hrsz) délkeleti oldalán azonban csak néhány telek van, ugyanis a területet elvágja a belterület határa.
A közművesítés jobb kihasználása érdekében célszerű az út másik oldalán is telkeket kialakítani, Mivel manapság
Veszprém közelsége okán megnőtt a városból kiköltözők aránya, folyamatos érdeklődés van az építési telkek iránt. Mivel az
említett út túloldalán lévő külterületi 0106/2 hrsz-ú legelő valamint az utolsó háromszög alakú 675/26 hrsz-ú telek az
önkormányzat tulajdonában van, ezért kezdeményezte az önkormányzat az érintett területen a telekosztás folytatását. A
módosítással további 7 telek kapcsolódhat hasonlóan a meglévő telekosztáshoz.

2. módosítás
A Petőfi utca és a Béke utca közötti önkormányzati tulajdonú 0,75 ha területű 617/2 hrsz-ú telek jelenleg beépítetlen,
funkciónélküli, illetve egy torony alakú rossz állagú épület áll rajta. A területén lakótelkek kialakítása tervezett, azonban a
lehetséges befektető kisebb telkekben és részben társasházas beépítésben gondolkodik. Az önkormányzat támogatja a
minél több lakás kialakítását, így a telket magában foglaló Vt1 építési övezetben a 800 m2 helyett 600 m2-es telekméret
kialakítását kezdeményezi. Ez valójában azt jelenti, hogy a területet feltáró út miatt legfeljebb 2 telekkel több lesz
kialakítható. Konkrét beépítési elképzelés még nem, csak telekosztási vázlat áll rendelkezésre, így a terv eszerint jelöli ki a
feltáró utat. A módosítás által akár 10 új telek is kiosztható, a társasházi lakások iránt is egyértelműen nőtt a kereslet, így
az is előfordulhat, hogy inkább egy telken több társasház épül, így ezt a lehetőséget is tartalmaznia kell az előírásoknak.
Mindkét módosítás az önkormányzatnak a telek értékesítések révén bevételt és az új lakók révén lakosszám növekedést
jelent, mely a Településfejlesztési koncepcióban is kiemelt fejlesztési célként jelenik meg, ezért az önkormányzat a két
érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a mellékletben található határozat szerint.
A módosítások hatása:
A módosítás során több lakótelek illetve lakás kialakítása lesz lehetséges. A módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz.
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Az 1-es módosítás területe Google légifotón

Az 1-es módosítás területe - a kialakítandó telkek külterületi térsége

A 1-es módosítás szerinti terület beépülése
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2-es módosítás - légifotó (Google)

A 2-es terület a Petőfi Sándor utca felől
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A 2-es terület a Béke utca felől

A módosítások elhelyezkedése a településen
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019 (…...).sz. határozata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező
Településszerkezeti terv módosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait (2. számú
melléklet).
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet a ../2019. (…) sz. határozathoz
A Településszerkezeti terv leírása
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2007 (VIII.01.) sz. határozattal megállapított
Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:
1. A külterületi 0106/2 hrsz-ú korlátozott használatú mezőgazdasági terület a belterületi 675/25-26 hrsz-ú telkekkel
határos 0,41 ha-os részét beépítésre szánt területbe, kertvárosias lakóterületbe sorolja át.
2. Az 1. pont szerinti új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a 0105/18 hrsz-ú tervezett kertvárosias lakóterület
(0,57 ha) korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra, így a beépítésre szánt területek
összességében kismértékben csökkennek.
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2. számú melléklet a ../2019. (…) sz. határozathoz

A Településszerkezeti terv módosítása
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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.) 5.§ kiegészül a következő rendelkezéssel:
„(13) Az Lke3 építési övezet külterülettel szomszédos telkei esetében a hátsókert 10 m, mely kötelezően
háromszintű növényzettel ültetendő be.”
2. § A Rendelet 7.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
"(4) Az építési övezetekben több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető. 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 földszinti beépítés mértékéig építhető be.
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.15.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.5 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Rendelet 1.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rendelet 1.9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 1.11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4.§ (1) A Rendelet 7.§-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
"(10) A Vt1* jelű építési övezetben többlakásos lakóépület is elhelyezhető. "
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5. §. (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
polgármester

Szántód László
jegyző
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1. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

(A HÉSZ 1. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban külön szerepel, de a jóváhagyásra az eredeti szelvény
kerül)
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2. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez
1.15. melléklet a 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelethez
Településközpont vegyes terület (Vt)
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
övezeti
jele
Vt-1
Vt-1*
Vt-2
Vt-3
Vt-4

beépítés
módja
SZ
SZ
O/SZ
SZ
O

legnagyobb
beépítettsége
%
40
40
40
30
65

építmények
legnagyobb építmény-magassága (m)
7,5
7,5
5,0
5,0
5,0

O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés

VÁROS ÉS HÁZ BT– 2019. JÚLIUS

legkisebb
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%
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20
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30
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3. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (2-es módosítás)
(A HÉSZ 1.5 mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért nagyítva kerül bemutatásra,
de a jóváhagyásra az eredeti szelvény kerül)
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4. és 5. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás)
(A HÉSZ 1.6 és 1.9. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért egyben és nagyítva
kerülnek bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti szelvények kerülnek)
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5. és 6. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az SZT-1 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás - lakóterület visszaminősítés)
(A HÉSZ 1.9 és 1.11. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért egyben és nagyítva
kerülnek bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti szelvények kerülnek)

7. melléklet a ../2019. (…) önkormányzati rendelethez

Az ÖT-3 jelű Szabályozási terv módosítása (1-es módosítás)
(A HÉSZ 4. mellékletének módosítása, az egyeztetési anyagban az egyértelműség kedvéért a részlet nagyítva kerül
bemutatásra, de a jóváhagyásra az eredeti ÖT-3 terv kerül)
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
A jelen településrendezési tervmódosítás a Településfejlesztési koncepció módosítását nem igényli, azzal összhangban
van. A hatályos Településfejlesztési koncepció nagy hangsúlyt helyez a lakóterületek bővítésére.
4.1.1. Településszerkezeti összefüggések
A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és
tervezett fő településhálózati elemeket nem érintenek.
4.1.2. A Településszerkezeti terv módosítás indoklása
Jelen eljárásban csak az 1-es módosításnál módosul a Településszerkezeti terv.
A belterület délkeleti felén, a Petőfi Sándor utca végén, annak keleti oldaláról nyíló íves utcákra felfűzött kertvárosias
lakóterületbe sorolt telkek esetében a közművesítési szempontból az lenne gazdaságos, ha a déli - alsó - utca két oldalán is
végig telkek sorakoznának, mivel jelenleg az alsó teleksor nem befejezett, azt kettévágja a belterülethatár. A külterületi
0106/2 hrsz-ú önkormányzati telekből 0,41 ha terület felhasználásával a teleksor folytatásra kerülhet kertvárosias
lakóterületként. A tervezett lakóterület a hatályos településszerkezeti terven korlátozott használatú mezőgazdasági terület,
művelési ága legelő. Az igénybevétel nem jelentős és indokolt. Az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánított a
módosítás területét, mivel új lakótelkek kialakítása kiemelt célja az önkormányzatnak.
Mivel új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. E törvény előírásainak megfelelően új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítetlen terület. (12.§ (1) c)
pont) Mivel a településen van több kijelölt és meg nem valósított lakóterület, ezért e lakóterületi kijelölés csak akkor
lehetséges, ha legalább ugyanekkora tervezett lakóterület közben beépítésre nem szánt területbe (mezőgazdasági
területbe) kerül. Így az önkormányzat a módosítással egyidejűleg arról is döntött, hogy a déli lakóterületből kell
visszaminősíteni területet. Ez utóbbi terület a szabályozási terven is inkább távlati felhasználású, mivel nem szabályozott
terület.

A hatályos Településszerkezeti terv és a javasolt módosítás
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Mivel a kertvárosias lakóterületből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül a 0105/18 hrsz-ú telek 0,57 ha,
azaz nagyobb mint az újonnan kijelölt lakóterület ezért új beépítésre szánt terület növekmény nem keletkezik.
Mindkét érintett külterületi telek az új Balaton törvényben illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) Miniszterelnökséget vezető miniszteri rendelet szerint általános
mezőgazdasági övezetben fekszik, melynek területe a módosítás által nem csökken, hanem kismértékben nő.
A 2-es módosítás területe településközpont vegyes területben fekszik, nem változik.
4.1.3. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás indoklása
Az 1-es módosítás során változik a belterületi SZT-1 jelű szabályozási terv 5,6,9,11 szelvénye (1.5, 1.6., 1.9., és 1.11.
mellékletek) és a Címlap – Jelmagyarázat (1. melléklet). Módosul az ÖT-3 jelű külterületi terv is.
A módosítás során a Petőfi Sándor utca végén lévő lakóterület új kertvárosias lakóterülettel bővül a beépülő lakóterület
jelenleg külterületi részén, mely a szomszédos lakóterülethez hasonlóan Lke3 építési övezetbe kerül. A 675/25 hrsz-ú utca
két oldalán logikus a telekosztás, de a belterületi határ miatt jelenleg az utca keleti oldalán csak 5 telek alakult ki, 675/26
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek már csak egy háromszög alakú terület, így az új lakóterület bevonásával és e telek
igénybevételével, további 7 telek hozható létre.
A telkek átlagosan 750 m2 területűek, a telekmélység 38 m. Az új lakóterület összesen 4100 m2.
Az igénybe veendő terület a 0106/2 hrsz-ú legelő, mely önkormányzati tulajdonban van. Az ökológiai hálózat magterülete és
a Nemzeti Park tervezett bővítési területe a tervezett lakóterület szélétől kb. 50 m-re terül el.
Az új lakótelkeket megközelítő 675/25 hrsz-ú utca 10 szélességben jogilag kialakított, a külterületi határnál kissé szélesedik,
a szemben lévő 675/23-24 hrsz-ú teleknél pedig 15 m-re szélesedik, így a megfordulási lehetőség is biztosított.
Az Lke3 építési övezet paraméterei nem változnak, az alábbiak:
• beépítési mód:
szabadonálló
• beépítés mértéke:
max. 30 %
• építménymagasság:
max 5,0 m
• telekméret.
min. 700 m2
• zöldfelület:
min. 50 %.
A módosítás azonban csak akkor lehetséges, ha az új lakóterület bevonásával egyidejűleg legalább ugyanekkora lakóterület
kerül beépítésre nem szánt területbe átsorolásra az előző fejezetben kifejtett előírások szerint. Az önkormányzat döntött
arról is, hogy az ilyen visszaminősítés a déli tervezett lakóterület rovására történjen meg. E lakóterület a József Attila utca
folytatásában feltárt terület lenne, jelenleg jó minőségi osztályú szántó és legelő területek, a 0105/2-13, 0105/17-18 hrsz-ú
földrészletek. A terület fejlesztése ezidáig nem kezdődött meg a bonyolult tulajdonviszonyok miatt. A visszaminősítés az
utolsó - 0105/18 hrsz-ú - telket érinti, mely 5744 m2, így ez a fejlesztést nem akadályozza. A terület a szomszédos
korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko-0 övezetébe kerül.
Az új lakóterület 4100 m2, a tervezett lakóterületi visszaminősítés ennél több, a különbözet 1644 m2. Ennek megfelelően
lakóterület növekmény helyett a korlátozott használatú mezőgazdasági terület területe nő. A magasabb szintű törvényekben
és kiegészítő miniszteri rendeletben a módosítást korlátozó övezet vagy előírás nem található.
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás
A 2-es módosítás területe azaz a 617/2 hrsz-ú telek jelenleg a településközpont vegyes terület Vt1 építési övezetébe
sorolt. Szintén a Petőfi Sándor utcáról illetve a Béke utca felől közelíthető meg a terület. A telek jelenleg beépítetlen, illetve
egy korábbi lebontott épület egy kis tornya áll csak már a telken, önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzat a telekre
saját fejlesztési tervvel nem rendelkezik, értékesíteni kívánja lakótelkek számára. Felmerült a társasházas beépítés
lehetősége is, mivel ez csak a Vt övezetekben lehetséges, a falusias és a kertvárosias lakóterületek telkein jelenleg csak 2
lakás ill. 2 lakásos lakóépület helyezhető el. A módosítási igény szerint a telekre vonatkozó Vt1 építési övezetben a
kialakítható telekméretre vonatkozik, 800 m2 helyett 600 m2-re kell csökkenteni. A telek területe 7494 m2. Ha a teljes
területet nézzük, akkor egyszerűen felosztva 9 helyett 12 telek is osztható lenne a területen, azonban a terület feltárására
kijelölt út miatt, legfeljebb 10 db telek alakítható ki. A tervezett feltárás a Béke utcáról történne 8 m szélességben, végén
fordulóval. A Béke utca ma is változatos szélességű, de mindössze 7-9 m széles, az új minőségi lakóterület kialakításához,
a közművek bevezetéséhez szükséges a 8 m-es szélesség. Az új feltáró út önkormányzati közútként kerül kialakításra.
A Vt1 építési övezet más területen is van, ezért ezt az övezetet Vt1* építési övezetnek kerül átnevezésre, melyben a
beépítési paraméterek az alábbiak:
Ebben az építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak:
• beépítési mód:
szabadonálló
• beépítés mértéke:
max. 40 %
• építménymagasság:
max. 7,5 m
• telekméret.
min. 600 m2
• zöldfelület:
min. 20 %.
A társasházas kialakítást a jelenlegi HÉSZ előírások is lehetővé teszi, úgyhogy a lakásszám nincsen korlátozva, azonban
egyértelművé szükséges tenni, így új előírásként kerül be az előírás, hogy "A Vt1* jelű építési övezetben többlakásos
lakóépület is elhelyezhető". Szintén nincs korlátozva az egy telken elhelyezhető épületek száma, így akár lakópark jelleggel
is történhet a beépítés, de a 7,5 m-es építménymagasság miatt, reálisan legfeljebb 4-6 lakásos lakóépületek létesülhetnek.
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás

3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA
A településszerkezeti tervet csak az 1-es módosítás érinti.
A 2.1.2. fejezet tartalmazza Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (MATrT) Második része (II. Fejezete) szerinti Országos Szerkezeti terv és a Negyedik része (IX. fejezet)
szerinti Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terv kivonatát és azok Szentkirályszabadjára vonatkozó szerkezeti elemeit.
Az Ország Szerkezeti tervén és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén az 1-es módosítás tervezési területe
Mezőgazdálkodási térségben fekszik, a kapcsolódó lakóterületek települési térségbe tartoznak.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI.14.) MVM rendelete a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról a 0106/2 hrsz-ú területet Általános mezőgazdasági területbe sorolta.
Mivel új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, figyelembe kell venni a 2018. évi CXXXIX. törvényt Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről. E törvény 12.§
„(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a
következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő
beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai
állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre
szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább
50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése
esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése
miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.”

A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután a belterület szélén, az ott lévő lakóterület szerves
folytatásaként kerül kialakításra az új lakóterület. A c) pont azzal teljesül, hogy egyidejűleg az egyik kijelölt lakóterületből
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kicsivel több terület mezőgazdasági területbe kerül, így beépítésre szánt terület növekmény nem keletkezik.
A (2) bekezdés jelen esetben nem mérvadó, mivel a meglévő lakóterület szerves folytatása, kiegészítése tervezett, mely
gazdaságossági szempontok miatt elsődlegesen itt valósítható meg..
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget, azonban
jelen módosításnál nem keletkezik beépítésre szánt terület növekmény.
A bővítés területe mezőgazdasági térségben fekszik, a MATrT 11.§ b) pontja alapján a mezőgazdasági térséget legalább
75 %-ban elsődlegesen mezőgazdasági térségbe kell sorolni. A megfelelőséget a településrendezési eszközök
felülvizsgálatánál lehet és kell elvégezni, jelen módosítás esetében a mezőgazdasági terület kismértékben nő.
Az országos övezetek közül a Tájképvédelmi terület érinti a teljes belterület területét, melyre vonatkozó szabályok
egyrészt a felülvizsgálat Megalapozó Vizsgálatában teljesülhetnek, másrészt a településkép védelméről szóló 2/2018.
(III.30.) önkormányzati rendeletben található szabályok alapján teljesülnek. A főbb településképi szabályok az új
lakóterületre az alábbiak:
Kertvárosias lakóterületen az épületek jellemzően magastetővel létesíthetők 30-45 fok közötti dőlésszöggel, ettől kisebb
hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat.
Lakóterületen az épületek jellege, kialakítása, anyaghasználata a település építési hagyományaihoz illeszkedő legyen:
a)
a homlokzati felületek anyagai lehetnek tégla, fa, kő, vakolat pasztell színekben, harsány színek nem
alkalmazhatók.
b)
az áttört kerítés anyaga természetes anyag (pl. fa, terméskő, homlokzati tégla, kovácsolt vas stb.) lehet
c)
tömör kerítés legfeljebb a kialakult állapothoz igazodóan, településképi szempontból indokolt esetben
létesíthető.
Lakóterületen új főépület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz
telepítve alakítható ki.
Újonnan beépülő lakóterületen tömör kerítés nem építhető.
A települést érinti még a Vízminőség-védelmi terület övezete, melyre vonatkozó előírások nem korlátozzák a
módosításokat. A települést érinti még a Honvédelmi és katonai célú terület övezete, ahol ki kell jelölni a tényleges ilyen
jellegű területeket, a módosítások területe azonban nem érinti ezeket.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet övezetei közül csak az Ásványi nyersanyagvagyon övezete, a Vízminőség-védelmi övezet
és az Általános mezőgazdasági terület övezet érinti a módosítás területét.
Az általános mezőgazdasági terület övezetére a fent említett miniszteri rendelet 13.§-a szerint az a szabály vonatkozik,
miszerint az övezet területét 95 % -ban mezőgazdasági területbe (vagy természetközeli vagy közlekedési területbe) kell
sorolni, mely feltételt a felülvizsgálatban igazolandó. Az övezet területe 878,45 ha, melynek az újonnan bevonandó terület
0,046 %-a. E terület helyett a módosítás ennél nagyobb területet sorol mezőgazdasági területbe, tehát a mezőgazdasági
terület összességében nő.
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett területek védett természeti terület, Natura 2000 terület által nem érintettek. A hatályos terven már
beépítésre szánt területen védelemre érdemes természeti értékek nem találhatóak.
A módosítások területére az ökológiai hálózat elemei nem fednek rá. Az 1-es módosítás szerinti új lakóterület kialakítása
külterületi legelőterület bevonásával is jár, mely terület határától kb.50 m-re található az ökológiai hálózat magterülete,
egyben a Nemzeti Park tervezett bővítési területe. Ezekre a módosítás nincs hatással.

Az új OTrT ökológiai hálózatának magterülete A Balaton törvény tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete

Tájképvédelmi terület

A terület az új Balaton törvény szerint nem érintett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területtel, a 9/2019.
(VI.14.) MVM rendelettel megállapított tájképvédelmi terület azonban ráfed a település teljes középső és keleti felére, így a
teljes belterületre és térségére is. A lakó és vegyes területekre a településképi rendelet tartalmazza az anyaghasználati
követelményeket.
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „
Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább
szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.
A hatályos terv szerinti BA érték
Hatályos területfelhasználás

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

1-es módosítás
Korlátozott
használatú
mezőgazdasági terület (legelő)
Kertvárosias lakóterület
Összes

0,41

6

2,46

0,57

2,7

1,539

3,5

3,999

* a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték

A módosított terv szerinti BA érték
Tervezett területfelhasználás

Terület (ha)

Fajlagos BA érték (ha)

Összes BA érték

1-es módosítás
Kertvárosias lakóterület
Korlátozott
használatú
mezőgazdasági terület (legelő)
Összes

0,41

2,7

1,107

0,57

6

3,42

3,5

* a HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték
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A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 3,999 ről 4,527-re emelkedik, ami 0,528 pontos
növekedést jelent.

3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A módosítások egy része már a beépítésre szánt területen (Vt) építési övezetben történnek, másik része Korlátozott
használatú mezőgazdasági területből kerülne lakóterületbe (Lke) közvetlenül csatlakozva a már hasonlóan kialakított
lakóterülethez, azonos beépíthetőségi paraméterekkel.
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 51/2019. (06.24.) 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 területek: Szentkirályszabadja külterület. Az 1. módosítás során a Petőfi Sándor utca végén lévő

kertvárosias lakóterület néhány telekkel bővül a beépülő lakóterület jelenleg külterületi részén, a kialakult utca külterületi
oldalán. A területfelhasználás illeszkedik a már kialakult településszerkezethez, és a területigénybevétel minimális, így a
módosításnak jelentős környezeti hatása nincs. A módosítással összefüggésben a kijelölt lakóterületek egy (több mint 10
éve fel nem használt) része – a Béke utca végén visszaminősítésre kerül, így a mezőgazdasági területek aránya nem
csökken.
A 2. módosítás során a belterületi 617/2 hrsz-ú telek Vt1 építési övezetében a minimális telekméret csökken, azonban sem a beépítési
százalék, sem az építménymagasság nem változik, így 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;
A jelen módosítások más tervekre, programokra semmilyen hatással nem lesznek.
1c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére;
Az 1. módosítás 0,4 ha-os terület belterületbe vonásával lakóterület kialakítása érdekében történik, mely szervesen csatlakozik már
meglévő lakóterülethez a gazdaságos út és közművesítés célja miatt, ugyanakkor egy már kijelölt lakóterületből kissé nagyobb terület
mezőgazdasági területbe kerül vissza, így a fenntartható fejlődés szempontjából a módosítás nem jelentős. A 2. módosítás már részben
beépült lakótömbben történik, a módosítás nem jelentős.
1d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak;
A módosítások területén és környezetében környezetvédelm i konfliktusok nincsenek, a „magterület” több mint 50 m-re található..
1e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtőgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából.
A módosítások a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok által
meghatározott követelm ényeket nem érintenek.
2. A várható környezeti hatások
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján;
Az 1. módosítás által igénybevett 0,4 ha-os mezőgazdasági terület logikus és gazdaságos lakóterületi bővítés, az igénybevett
mezőgazdasági terület más helyen visszapótlásra kerül, így a tervezett módosítás visszafordíthatatlan környezetvédelmi konfliktusokat
nem okoz. A 2. módosítás esetében a terület-felhasználásban változás nem történik.
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2b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást;
A tervezett építési övezetekben a módosításból környezetszennyező hatás nem lesz, 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 lesz, 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– kihasználva jelenlegi kedvező társadalmi-gazdasági viszonyokat – kismértékű lakótelek növekedéssel jár.
2f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek;
A módosítások területe védett és védelemre érdemes természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.
A területek nem tartoznak az új Balaton törvény szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe, de a
miniszteri rendelettel kihirdetett tájképvédelmi övezet ráfed a teljes belterületre. A településképi rendelet a lakóterületre vonatkozó
anyaghasználati előírásokat tartalmazza.
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. A térségi és helyi jelentőségű természeti erőforrások használatára a
módosítás hatással nem lesz.
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 módosítások hatással nem lesznek. A termőföld védelm ét azonban érinti, hiszen 3-a minőségű
legelő kerül felhasználásra, azonban hasonló jellegű fel nem használt lakóterület– némileg nagyobb méretben- 2-es minőségű legelő és
szántó kerül visszaminősítésre mezőgazdasági területbe.
A módosítással érintett területeken, közvetlen és tágabb környezetében régészeti lelőhely nincs. A 2. módosítás tágabb környezetében
két műemlék is található, azonban a műemléki környezetek nem érintik a módosítás tömbjét sem, így módosításnak ezekre nincs
hatása.
3b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve
szennyezettség van;
A módosításokkal érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek környezetszennyező hatása
lenne, környezetvédelmi határérték túllépésről nincs információ. A lakó és vegyes területeken csak olyan funkciójú épületek valósulnak
meg, melyeknek a környezetre nincs káros hatása.
3c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített
terület stb.).
Az 1. módosítás esetében a tervezett igénybevétel településrendezési- fejlesztési szempontból intenzívebb a hatályos tervben
szereplőnél, hiszem új lakóterület jön létre, 7 új telekkel. Ezzel párhuzamosan ugyanekkora, ill. kissé nagyobb tervezett lakóterület kerül
mezőgazdasági területbe.
Összefoglalásul:
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A tervezett új lakóterület kialakítása jelentős környezeti hatást nem okoz, így a módosítás a település környezetminőségére
káros hatással nem lesz.

3.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
Az 1. sz terület környezete beállt belterületi terület, a településen jellemző alacsony forgalommal.
A tervezett állapot a környezeten forgalmi terhelést nem okoz, a Béke útra történő szélesített kikötés, illetve az új utca belső
végének a fordulást is figyelembe vevő tömbön belüli kialakítása megfelelő.
A telkek megközelítése és a parkolás telken belüli megoldása megoldott lesz.
A 2. sz terület jelenleg kiépítés alatt lévő utca, épülő házakkal, minimális lakó-, illetve építési forgalommal a település
belterületének külső részén.
A tervezett utca hosszabbítása a felszíni jellemzők alapján az utca eddig kialakított továbbvezetésével műszakilag
megvalósítható a meghatározott szabályozási szélességen belül. A további néhány telek feltárása semmilyen forgalmi
problémát nem okoz. A telkek megközelítése, az utca végén történő fordulás és a telken belüli parkolás megoldott lesz.

3.6. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
A 1. sz terület térsége beállt, teljesen közművesített terület. Egyes meglévő telkek Béke utcáról történt közművesítése már
adottság.
A kialakítandó telkek kapacitás vonatkozásában közművesíthetők, ezzel összefüggsében a telek elé eső Béke utvcai
közterületi vezetékszakszok és meglévő bekötések korrekciójára szükség lehet a szolgákltatók nyilatkozatai szerinz
A 2. sz. területen a közművek kialakítása az utóbbi időben történt, bővíthető, kapacitív vezetékszakaszokkal. A javasolt
szabályozási szélességben a vezetékek elhelyezhetők.
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 nem érint. A 2. módosítás környezetében a Petőfi Sándor utca túloldalán két műemlék is
található (katolikus templom és a polgármesteri hivatal (volt Talián-Horváth kastély), azonban egyik műemléki környezet
sem fed rá a módosítás tömbjére sem, a módosításnak a műemlékekre, a műemléki környezetre hatása nem jelentkezik.

3.8. 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 Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényelőírásaival és az egyéb vonatkozó
jogszabályokkal.
Budapest, 2019 július 09.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT/1 01-4073
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