
Tájékoztatás a késve érkezett Keszthelyi Környezetvédő Egyesület véleményével 
kapcsolatban 

 
 
A partnerségi megkereső levél 2022. szeptember 22. napján került postázásra, a Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület 2022. szeptember 23. napján kézhez vette, véleményüket 
2022.10.03. napján küldték meg, azaz a 8 napot meghaladóan. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2017. (III.30.) számú a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a rendezés alá vont területtel kapcsolatban írásos 
véleményt lehet megküldeni.  Igaz, hogy a véleményezési határidő lejárt és ezen túl érkezett a 
válasz, de jelen tájékoztatással a beérkezett véleményt ismertetni szeretnénk. 
 
 
 

1. Sport és Szabadidő Központ 
A vélemény nem a tervezetre vonatkozik, így a 419/2021. Korm. rendelet 65. § (2) 
bekezdése alapján nem tudjuk figyelembe venni jelen eljárásban. Természetesen az 
épület tervezésénél minden szempontra fokozottan figyelnek a szakemberek. 
NINCS ELLENTÉTES VÉLEMÉNY 
 
2. Közterület 
A vélemény nem a tervezetre vonatkozik, így a 419/2021. Korm. rendelet 65. § (2) 
bekezdése alapján nem tudjuk figyelembe venni jelen eljárásban. 
A fákra vonatkozó vélemény megegyezik a tervben szerepelt megoldással. 
NINCS ELLENTÉTES VÉLEMÉNY 
 
 
3.1 „a nem szabályozott területeken 1099 m2 terület került beépítésre szánt területbe.” 
A 18/2004. (IX.11.) TNM rendelet Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervének elfogadásáról szóló rendeletnek megfelelően került kialakításra a 
terület! 
Itt a magasabb rendű jogszabálynak feleltetjük meg a szabályozási tervlapot. 
NINCS ELLENTÉTES VÉLEMÉNY 
 
 
3.2 a sportpálya területe már „roncsolt” terület, okos hasznosítása érthető. 
 
Köszönjük az egyetértést a fejlesztések is erre irányulnak. 
NINCS ELLENTÉTES VÉLEMÉNY 
 
3.3 Erzsébet liget területét is zöldterületi besorolásba tenni. 
Egyetértünk a módosítási javaslattal, de a 18/2004. (IX.11.) TNM rendelet Keszthely 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló rendelet szerint a 
módosítás még nem végezhető el. Továbbá jelen módosítást ezt a területet nem érinti, így 
a kérelmüknek nem tudnánk eleget tenni. 
NINCS ELLENTÉTES VÉLEMÉNY 



 
3.4 fasorral övezett sétánya az északi szakaszon megszűnik, a sétány keletre 
kanyarodik. 
Nem tervezési terület, de a véleményben említett fasor módosítása nem is történik meg, 
annak nyomvonala továbbra is megegyezik a hatályos területrendezési tervben 
ábrázolttal. 







Keszthely Város településrendezési eszközeinek módosítása

KIRD KÓDOK

Megkeresés 

módja Megkeresve Átvéve

1
e-térti 2022.09.22 nem vette át

2 e-térti 2022.09.22 2022.09.23

3 e-térti 2022.09.22 2022.09.23

4 e-térti 2022.09.22 2022.10.04

5 e-térti 2022.09.22 2022.09.23

6
e-térti 2022.09.22 2022.09.23

7
e-térti 2022.09.22 nem vette át

8 e-térti 2022.09.22 2022.10.01

9 e-térti 2022.09.22 2022.09.24

10 631661381 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

11 403199729 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23
12 449233764 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

13
236739334 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

14 456104352 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

15 451057979 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.26

16 558160974 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

17 142016776 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

18 640006777 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

19 357773977 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

20 154703972 hivatali kapu 2022.09.23 2022.09.23

21 2022.09.26

Keszthelyi Térségi Vállalkozók Klubja Egyesület Bubla Zoltán 8360 Keszthely Fodor u. 13. sz. bublaz@gmail.com vélemény nem érkezett

Keszthelyi Városvédő Egyesület - Csángó Zsuzsa   8360 Keszthely Balatoni Múzeum Kossuth L. u. 74-76. sz. csango.zsuzsa@gmail.com vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett

Balatonparti fejlesztések
Válasz

hatáskör megnevezés e-mail

Partnerek

Kisvarosunkért Érdekvédelmi Egyesület Dr. Weller-Jakus Tamas elnök 8360 Keszthekisvárosunkly Béri Balogh Ádám u. 1. 2/4 keve.erdekvedelem@gmail.com
Első kézbesítés: 09.23, második kézbesítés: 09.30, a levél "nem kereste" jelzéssel 

érkezett vissza.
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Forstner Anna egyesület vezetője 8360 Keszthely Bessenyei u. 22. keszthely.korke@gmail.com vélemény érkezett 10.03-án

Izraelita Hitközség 8360 Keszthely Fejér Gy. u. 5.  Rejtő Gábor hitközségi elnök

Keszthelyen működő elismert egyházak

Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal 8360 Keszthely Fő tér 5.  Tál Zoltán Plébános

Kis Szent Teréz Plébániahivatal 8360 Keszthely Tapolcai u. 1.   Dr. Fodor János plébános

Református Egyházközség 8360 Keszthely Hanczók u. 20. Zichy Emőke lelkész

Evangélikus Lelkészi Hivatal 8360 Keszthely Deák F. u. 18.  Honthegyi Zsolt lelkész

Első kézbesítés: 09.23, második kézbesítés: 09.30, a levél "nem kereste " jelzéssel 

érkezett vissza.

vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett

Önkormányzatok:

Megyei önkormányzat Zala Megye Önkormányzata elnok@zalamegye.hu

Szomszédos önkormányzatok Gyenesdiás titkarsag@gyenesdias.hu

Vállus info@vallus.hu

Rezi
reziph@rezinet.hu

Cserszegtomaj cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu

Hévíz heviz@t-online.hu

Alsópáhok polghivalsopahok@t-online.hu

Sármellék sarmellek@t-online.hu

Zalavár pmhzvar@gylcomp.hu

Vörs onkormanyzat@vorsnet.hu

Balatonszentgyörgy hivatal@balatonszentgyorgy.hu

vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett

vélemény érkezett "egyetért, nem kíván részt venni a továbbiakban"

vélemény nem érkezett

vélemény érkezett "hozzájárulunk, ellene kifogást nem emelünk"
vélemény érkezett "hozzájárulunk, ellene kifogást nem emelünk"

vélemény  érkezett "Rezi községet nem érinti, továbbiakban nem kíván részt venni"

vélemény nem érkezett

LAKOSSÁGI FÓRUM Eltérő vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett

vélemény nem érkezett
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