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4.2. Beérkező vélemények 
 Államigazgatási szervek Válasz Vélemény 

1. Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet - állami főépítész 

2018. 02. 22. Észrevételek: 
1. a légifotón a tervezési terület határa 

bejelölésre kerül; 
2. a HÉSZ településképi rendelet 

tárgykörébe tartozó előírásainak HÉSZ ből 
való kivétele már megtörtént. Ha benne 
maradt még néhány kitétel, akkor az a 
most induló teljes településrendezési 

eszközök felülvizsgálata során fog 
megoldódni. Jelen módosítás csak a 
szabályozási tervet érinti, ezét ezen 

előírások kivétele most nem lehetséges; 
3. a fentiek alapján a fenti HÉSZ 

módosítás most nem tárgya a tervezésnek, 
így azok a későbbi fázisban fognak 

megvalósulni. A tervezés tárgyát ezek a 
"hibák" nem érintik.; 

4. a hatályos HÉSZ kivonatból a "pirossal" 
szedett részeket megszüntetjük. 

5. a településszerkezeti terv módosítás 
határozati javaslata a véleményben leírtak 

figyelembe vételével lesz átdolgozva; 
6. a 8.2. fejezetben a HÉSZ-t száma 

javítva lesz; 
7. a jelmagyarázat pótolva lesz, a színe is 

igazodni fog hozzá; 
8. a B-9/a sz. tervlapon az övezet határ 
javításra kerül: szabályozási vonalra; 

9. a főépítész közreműködésének 
igazolása mellékelve lesz; 

10. az önkormányzati főépítész tartalmat 
meghatározó feljegyzése pótolva lesz; 

A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 

2. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

2018. 02. 14. Illetékesség hiányában áttette a levelel a 
ZMKH Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály és 
Természetvédelmi Osztályra. 

3.  ZMKH Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztály 

2018. 02. 21. Észrevételt nem tett, a tervezett megoldást 
elfogadja. 

4. Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. 02. 20. Kifogást nem emel 
5. Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatósága 2018. 03. 07. A területrendezési eszközök jelen, 

tervezett módosításához természetvédelmi 
szempontból egyetértő véleményezést ad. 

6 Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

2018. 02. 21. - Kifogást nem emel 
A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 

7. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály 

2018. 02. 16. A módosításhoz hozzájárul. 
A további egyeztetési eljárásban részt nem 
kíván venni. 

8. ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 

2018. 02. 12. Illetékesség hiányában nem nyilatkozik. 

9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Főosztály Útügyi Osztály 

2018. 03. 10. Illetékesség hiányában észrevételt nem 
tesz. 

10. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 

2018. 02. 19. - A belterületi 6006; 6007 hrsz.-ú 
földrészletekre vonatkozóan 

véleményadásra nincs lehetőség. 
- A 043/58 hrsz.-ú földrészlet esetében az 

övezetváltás a földvédelem érdekeivel nem 
ütközik. 

A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 

11. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

2018. 02. 21. Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 
A további egyeztetési eljárásban részt nem 
kíván venni. 

12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2018. 02. 15. Észrevételt nem tesz 
13. Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály 
2018. 02. 16. Észrevételt nem tesz 

14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. 02. 16. Kifogást nem emel 
15. Partnerségi egyeztetés: lakossági fórum 2018. 04. 18. Az egyetlen észrevétel megválaszolva. 
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16. Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 2018. 05. 06. - A Keszthelyt elkerülő Csapás út mentén 
egy autó mosó nem hat idegen testként: ez 
a funkció életszerű, indokolt a város ezen 

részén, ahol egyébként már számos 
iparterület, üzlet, benzinkút is van. 

- A megengedett építménymagasság (9,50 
m) egy elméleti szám, természetesen a 
tervezett autómosó épület technológia 

magassága nem lesz ekkora. 
16. Hévíz Város Polgármetere 2018. 02. 26. A tervezett változtatáshoz hozzájárul. 

A további egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni. 

18.  Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2018. 02. 23. A módosítás ellen nincs kifogása, 
elfogadásra javasolja 
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4.3 Véleményezés lezárása: testületi határozat 
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5.Helyzetfeltáró munkarész 
5.1. Rendezéssel érintett területek 
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5.2. Hatályos településrendezési eszközök 
5.2.1. Hatályos településszerkezeti terv kivonatok 

 
Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 terület szerkezeti terv kivonat 

 
Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület szerkezeti terv kivonat 
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5.2.2. HÉSZ kivonatok: 
 

(6) A 
 
 
          

  
 
 
 

 
    Vt-3 

K(SZ,O,Z)/SZ/Z K/40/60  

K/7,5/9,5 K/1500 
 

 

övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, 
kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató, szálláshely szolgáltató-, egyházi építmények elhelyezésére 
szolgál. 
 

 “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
 

1.1 Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2••, 3, 5, 6, 7 
pontja szerinti építmények, üdülőtábor••• és kemping•••; 

 

 
 

• az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez legalább az OTÉK szerint 
meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott 
legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható. 
••  kivéve építőanyag telephely (tüzép) nem létesíthető; 
••• üdülőtábor és kemping akkor helyezhető el, ha a rendelkezésre álló telekméret meghaladja 
az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét, azaz > 3000 m2-nél. 

 

2. A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. 
 

3. A telekalakítás lehetőségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 
engedélyezhető. 

  

A kialakítható telek 
legkisebb területe K•  tartható vagy 1500 m2 

legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 35 m 
 

 • A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető. 
 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 
  

Beépítési módja 
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében% 

zöldfelület (%) 

 A kialakult szabadon álló, oldalhatáron 
álló illetve zártsorú beépítés tartható, új 

beépítés szabadon álló lehet, 
kivételesen zártsorú beépítés is 

engedélyezhető • 

 

 
 

K tartható, illetve 40/60•• 

 

 
 

40/20 ••• 

 

 •  ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) előtt árkádsor kialakított, 
úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető;  
    ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad 
felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő; 

••  ▬Saroktelken 60 % engedélyezhető; 
•••▬ A telkek legkisebb zöldfelülete 40 %, saroktelken 20 % lehet. 

▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) 
legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintű növényzet létesítendő, kivéve saroktelkeket. 
   ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos 
kialakítású lehet.  

 

5. A beépítés paraméterei 
 Az övezet telkein 
 Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód 

függvényében  épületek száma előkert oldalkert hátsókert 

                                                
1
 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától 
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Több épület is 

létesíthető 

 

K tartható ill. 
8,0/12m/18,0 

/0,0 m• 

K ill.4,0 ••m 
 
 
 

K ill.8,0 ••m 

 

Telekhossz < 35 m esetén 
7,5 m 

Telekhossz > 35 m esetén 
12,0 m 

 

Szabadon álló 
Zártsorú 

 
 

Oldalhatáron álló 
 

 • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben 
legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó. 
   ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. 

   ▬Az övezet gesztenye fasorra néző előkertjei legalább 18,0 m-esek legyenek. 
 ▬0,0 m lehet, ha az utcai homlokzat földszintjén legalább 4,0 m szélességű árkádsor kialakított. Ez az előírás, 
legalább a terven külön jelölt esetekben alkalmazandó. 
••

▬Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert, továbbá zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak közti 
távolság és a zártsorú beépítést megszakító az oldalkert 4,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén, a jelzett 
távolság < 4,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó; 
  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén az oldalkert < 
8,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság nagysága tartandó; 
  ▬Kialakult, oldalhatáron álló beépítésnél a < 8,0 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0 m nagyságú oldalkert 
akkor tartható, ha az, az oldalkertre néző tényleges építménymagasság értékével egyenlő, vagy azt meghaladja. 
Ellenkező esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bővítendő; 

 

6.2  Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 
 Megengedett 

építmény-
magasság 

3 4 5 

  

max. 7,5/9,5 m• 

min. 4,5 m 
6 7 8 

 

 •  az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatmagasságainak egyetlen ponton sem haladhatja meg a 9,5 m-t. 
••; 
••9 

 

7.10 Egyedi előírások 
▬  
▬ 
▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, 
vagy tetőkert kialakításával) létesíthető; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. 

 

8.11 
 

(11) A 
 
 
          

  
 
 
 

 

     Vt-6 
K(Sz/Z)/SZ/Z 40  

9,5/12,5 K/2500 
 

 
 

                                                
2
 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

4
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

5
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

6
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

7
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

8
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

9
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 

10
 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 

11
 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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jelű övezet a Keszthelyen vendégéjszaká(ka)t töltő üdülőnépesség, turisták kiszolgálását, ellátását 
célzó övezet, és elsősorban kulturális-, vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi-, igazgatási-, egyházi-
, szórakoztató-, szálláshely –szolgáltató célú-, vegyes rendeltetésű építmények elhelyezésére 
szolgálnak.  
 

 “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,  
 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: oktatási-konferencia célú létesítmények, egészségügyi 
ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésű, fitness-wellnes, sport célú létesítmények 
épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények 
(mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, szálláshely szolgáltató épületrészek (emeleti 
szinten, nem önálló épületben), a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. Új 
üzemanyagtöltő önálló épületben nem létesíthető. 

 

 

2. A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó. 
 

3. A telekalakítás 
lehetőségei 

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.  

 A kialakítható 
telek 

Legkisebb területe K●/2500 m2 
 Legkisebb utcai homlokvonala - 

 

● A < 2500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthető. 
 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 
 Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület % 
 szabadon álló, 

kivételesen zártsorú● 
40% 40/20 ●●% 

 

●  ▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az 
épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként 
nem létesíthető. 
   ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten 
zártsorú összeépítés engedélyezhető;  
    ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-
án, legalább egyszintű növényzet létesítendő; 
●● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek 
kialakítása lélegző burkolatú lehet; 
     ▬Az övezet telkeinek legalább 40 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell 
kialakítani 

 

5.12 A beépítés paraméterei 
Az övezet telkein 

 Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  Épületek száma előkert oldalkert hátsókert 

 Több épület 
létesíthető 

 

8,0/12,0m● 
 

5,0 m● 
 

12,0 m● 
Szabadon álló 

Zártsorú 
 

●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező 
esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek és két út között elhelyezkedő telek esetén,  legalább egyik 
utca mentén 12,0 m tartandó. 
    ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. 

 

6.13  Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 
 Megengedett 14 15 16 

                                                
12

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától 
13

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
14

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
15

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
16

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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építménymagasság 

  
9,5/12,5 m ● 

17 18 19 
 

●●20
 

7.21 Egyedi előírások 
 ▬  

▬ 
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. 
▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. 
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.  

 

8.22 
 

 
  

                                                
17

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
18

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
19

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
20

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
21

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
22

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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(5) A 
 
 
          

  
 
 
 

 
  Gksz-4 

K(SZ,O)/SZ/Z K/50/60  

K/9,5 K/3000 
 

 

Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, iroda épületek illetve sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

 

 “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés,  
 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja 
szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények.  

 

 • Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) 
bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. 

 

2. A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. 
 
 

3. A telekalakítás lehetőségei Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek 
megfelelő telekalakítás engedélyezhető. 

 
A kialakítható telek 

Legkisebb területe K tartható illetve 3000 m2  

legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 30 m  
 
 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége % 
Legkisebb zöldfelület 

(%) 
Kialakult szabadon-, ill. oldalhatáron álló 
beépítés tartható, új beépítés szabadon 

álló lehet, kivételesen zártsorúan• 
csatlakozó is engedélyezhető. 

 

 
50/60•• 

 

 
25/20••• 

 

 ••••  Zártsorú beépítés akkor engedélyezhető, ha az övezet több telekre osztott, és a tervezett építmények 
ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg. 

••••••••
 Zártsorú beépítés esetén 60 % engedélyezhető. 

•••••••••••• Zártsorú beépítés esetén 20 % engedélyezhető. 
 
 

5.23 A beépítés paraméterei 
 Az övezet telkein 
 Elhelyezhető 

épületek száma 
Megengedett legkisebb Beépítési mód 

függvényében előkert oldalkert hátsókert 
  

Több is lehet 
K ill. 

12,0/6,0 m• 

 

K• • / 5,0 m 
 

K• • / 10,0 m 

 
 

12,0 m 
 

Szabadon álló 
Zártsorú 

 

Oldalhatáron álló 
 

                                                
23

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától 
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 • 
▬ Az előkert 6,0 m lehet azon esetekben, ahol a terv, kötelező építési vonalat jelöl, ellenkező esetben legalább 12 m 

legyen. A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. 
 ▬ Az előkert 6,0 m lehet saroktelek egyik telekhatára mentén, amikor a 12,0 m-es előkert másik oldalon már biztosított. 
▬ Az előkert(ek)ben meglévő beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, 
mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épület(ek) -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett  
építmény(ek) létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, 
benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára; 
  ▬ A város elkerülő útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen kialakult 
beépítés tartható, parkoló létesíthető ill. bármely építmény elhelyezéséhez az illetékes közlekedési szakhatóságok 
eseti hozzájárulása szükséges. Az előkertekben a terv szerint beültetési kötelezettség, valamint kötelező 
védőfásítás elvégzendő. 
•• 

▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 5,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a 
tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság tartandó. 
  ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges 
építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a 
tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint 
kell eljárni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.24 Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 
 Megengedett 

építménymagasság 
25 26 27 28 

  

9,5 m 
29 

 

 
30 

 

 •••• 31 
 
 

7.32 Egyedi előírások 
▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt 
helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében 
meghatározottak alapján.” 

 

8.33 
 

(5) A 
    
         

     K- 2    
               Szk   

K(Sz)/Sz K/20+8  

K/7,5 K/2000  
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 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
25

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
26

 Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.  
27

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
28

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
29

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
30

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
31

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
32

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
33

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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jelű övezet elsősorban szabadidős létesítmények, sportolással kapcsolatos tevékenységek, 
szabadtéri rendezvények megrendezésére alkalmas illetve azok kiszolgálására létesítendő 
vendéglátó építmények elhelyezésére szolgál. 

 

 “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés,  
 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: sportolással kapcsolatos létesítmények, szolgáltató, 
kereskedelmi, egészségügyi épületek, fitness-wellness célú létesítmények, a tulajdonos, a 
használó, a személyzet számára szolgáló llegfeljebb 4 lakás. 

 
 
 

2. A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető. 
 
 
 

3. A telekalakítás lehetőségei Bármely az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 
engedélyezhető, nyelestelek létesíthető. 

 A kialakítható  
telek 

legkisebb területe K/2000 m2 
legkisebb utcai homlokvonala 30 m• 

 

 • kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,  
              ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,  
              ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen. 

 
 
 
 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 
  

Beépítési módja● 
Legnagyobb 

beépítettsége % 
Legkisebb  

zöldfelület % 
Szabadon álló beépítés legyen. 20+8●● 50/20 ●●● 

 

 ●  Az övezetben építeni az 5. sorban meghatározott elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési helyen lehet, kivéve 
árok, vízfolyás mentén, ahol építés, lefedés csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. 
●●Az övezetben a + jellel jelölt érték ideiglenes, időszakos létesítmények elhelyezésére vonatkozik. 
●●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg. 

 
 
 
 

5. A beépítés paraméterei 
Az övezet telkein 

 Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  Épületek 

száma 
Mellék-

építmények 
előkert● oldalkert hátsókert 

 Több épület 
létesíthető 

OTÉK 1. számú 
melléklet 45. 
pontja szerint   

 
6,0 m 

 
5,0 m 

 
8,0 m 

 
Szabadon álló 

 

 ●  ▬  Az előkertben kialakult beépítés tartható, új beépítés az övezeti előírások szerint lehatárolt építési helyre 
kerülhet, kivéve a következő pont létesítményei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.34 Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések 
 Megengedett 

építménymagasság 
35 36 37 

                                                
34

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
35

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
36

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
37

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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7,5 m● lehet 

38 39 40 
 

● Az Apát utca és a vasútvonal közötti területen a z építénymagasság 4,5m lehet. 
 

7.41 42 
 

 
 

8.43 
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 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
39

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
40

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
41

 Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. 
42

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
43

 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 1. napjától. 
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5.2.3. Hatályos szabályozási terv kivonat  
 

 
Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 terület szabályozás kivonat 

 
 

 
Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület szabályozás kivonat 

  

K-2 szk 
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5.3. Az épített környezet ismertetése 
5.3.1. Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 terület: 

 

 
 

   
Fenyves allé                                                                                       Tervezési terület északról 

   
Terezési terület délkelet felől                                         Fenyves allé a tervezési terület mellett 
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Tervezési területtől északra eső határoló út nyugatról hrsz.: 6001 

Tervezési területtől északra eső határoló út keletről hrsz.: 6001 

   
Tervezési területtől északra eső határoló út megközelítése a Szent Miklós út felől 

Tervezési területtől északra eső határoló út csatlakozása a Szent Miklós utca felé 
 

A tervezési terület Keszthely nyugati szélén található, a Fenyves allé mentén, a Szendrey 
majortól északra eső mezőgazdasági területen. Megközelítése a Fenyves allé felől illetve a 
Szent Miklós utca vonalában induló földúton lehetséges. 
A terület sík terület, a táji környezetet a fekete fenyő fasor adja, mely mint természetvédelmi 
terület, önmagában is jelentős adottság. 
A tervezési területet az érvényes szabályozási terv szerint északról és keletről kiszolgáló 
utak, délről egy tervezett helyi gyűjtőút (ez az út ma már okafogyott) határolja. A nyugati 
határ egy tervezett zöldterület. 
A 6007, 6006 hrsz.-ú területek a most hatályos szabályozás alapján Vt-6 településközpont 
vegyes terület építési övezetbe tartozik. 
 
A terület környezetében nincsenek épületek, a legközelebbi beépített terület a Szendrey 
major. 
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5.3.2. Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület 

 
 

   
Nyugatra eső 4982 hrsz.-ú terület                                                    Tervezési terület nyugatról 

   
Tervezési terület, háttérben az ALDI áruház 
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Tervezési terület, háttérben az ALDI áruház                                  Tervezési terület délkeletről 

 
A tervezési terület Keszthely keleti szélén található, a Csapás út mentén. 
A terület sík terület, a "táji környezetet" az északi oldalon lévő telken gyorsan növekvő 
császárfa (smaragdfa) ültetvény adja. 
A tervezési terület (hrsz.: 043/58) az érvényes szabályozási terv szerint K-2szk különleges 
övezet.  
Keleten a 4982 hrsz.-ú területen a az egykori tündérlak ház és a mostani kerékpáros üzlet 
található. A keleti határoló terület az ALDI áruház telke, kereskedelmi gazdasági terület. 
 
A Csapát út a 71 sz. főút, melyen az északi oldalán kerékpárút nyomvonal van kijelölve a 
rendezési terv szerint. 
 
A terület környezete ritkán beépített, nagytelkes terület, nyugatról az előbb már említett volt 
lakóház (Tündérlak) és kerékpáros üzlet, északról egy lakóépület, keletről az ALDI áruház 
területe. 
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6. Helyzetértékelő munkarész 
6.1. Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 terület: 
 
A 6006, 6607-es helyrajzi számú terület jelenleg Vt-6 építési övezetbe tartozik. 

 
A fenti rajzon bemutatott terület magántulajdonban van, a jelenlegi tervezés a tervezett 
gyűjtő út feletti területet érinti. 
A Vt-6-os övezetben van egy előírás: "a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás" 
építhető. Ez az előírás ezen a helyen nem életszerű, hiszen a térség nem elsősorban "a 
Keszthelyen vendégéjszaká(ka)t töltő üdülőnépesség, turisták kiszolgálását, ellátását célzó  
 és elsősorban kulturális-, vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi-, igazgatási-, egyházi-, 
szórakoztató-, szálláshely –szolgáltató célú-, vegyes rendeltetésű építmények" elhelyezésére 
szolgál, hanem inkább lakóépület építésére a szép, nyugodt környezetben. 
 
Ezért a tulajdonosok az építési övezet megváltoztatását szeretnék: Vt-6 > Vt-3. 
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6.2. Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület: 
 
A 043/58 hrsz.-ú telek jelenleg üres, nincs semmilyen művelés, használat alatt. 
 
A K-2szk jelű övezet elsősorban szabadidős létesítmények, sportolással kapcsolatos 
tevékenységek, szabadtéri rendezvények megrendezésére alkalmas illetve azok 
kiszolgálására létesítendő vendéglátó építmények elhelyezésére szolgál. 
 
Tulajdonosa szeretne a telkén egy benzinkutat létesíteni. Ezért a telket a szomszédos Gksz-
4 építési övezetbe kell átsorolni. 
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7. Alátámasztó munkarészek: 
7.1. Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 terület 
 
A helyszín beépítése észak felől indulhatna, ez a közművek kiépítésének iránya is.  

 
A terület közműellátását bemutató közműhelyszínrajz 
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Hévíz szennyvíz vezetéke a Fenyves allén tengelyében van levezetve és a tulajdonosok 
területének déli részén vezet keresztül, majd megy tovább a keszthelyi szennyvíz telepre. 
A tervezési terület vízellátó vezetéke a Szent Miklós utca felől, a tervezési terület keleti 
határán van tervezve. 
 
A jelenlegi Vt-6-os övezet Vt-3-as övezetre lesz változtatva. 
 
A beruházó elsősorban lakásokat szeretne a területen elhelyezni a hozzá tartozó kiszolgáló 
funkciókkal, ahol valóban nem életszerű és eddig nem is alakult ki a Vt-6 övezetben felsorolt 
funkciók közül egyik sem. 
 
A szomszédos, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területek szabályozási előírásai 
mindenhol kertvárosias lakóövezetek (Lke-4, Lke-5), ahol általában két, de kivételesen 4 
lakás helyezhető el. 
 
A Vt-3 övezeten elhelyezhető funkciók: 
"lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, 
vendéglátó-, szolgáltató, szálláshely szolgáltató-, egyházi építmények". 
 
Az előírások összehasonlítása: 

 
 

 

Vt-6 
K(Sz/Z)/SZ/Z          40  

9,5/12,5 K/2500 
 

 
 

 
Vt-3 

K(SZ,O,Z)/SZ/Z          K/40/60  

K/7,5/9,5 K/1500 
 

 
 - A táblázat adatai alapján a beépíthető alapterület maradna 40 %, kivéve a 
 saroktelken, ahol a változást követően ez 60 % is lehet. 
 - Az építménymagasság csökkenne 9,5 m-ről 7,5 m-re. 
 - A kialakítható telek nagysága csökkenne 2500 m2-ről 1500 m2-re. 
 - A zöldfelületi előírás nem változik, 40 %. 
 
A fenti változtatás a tulajdonosok tervezett (lakóépületek) beruházásának megvalósítását 
segíti, a beépítés paraméterei az építménymagasság csökkenése miatt javulnak. A 
változtatás a szerkezeti tervet nem érinti, mindössze a keleti szabályozási vonal minimális 
korrekcióját jelenti. 
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7.2. Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület 
 
Tulajdonosa szeretne a telkén egy benzinkutat létesíteni. Ezért a telket a szomszédos Gksz-
4 építési övezetbe kell átsorolni. 
 
Tervezett funkció: benzinkút és autómosó. Ezt a funkciót az országos főútvonalon való 
elhelyezkedése különösen indokolja. 
 
A közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei Igazgatósága 2016. 
szeptember 26.-án kiadta: 
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7.2.1. Közútkezelői hozzájárulás: 
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8. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
8.1. Határozattervezet a településszerkezeti terv módosításáról 
 
Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének ........./2016. (.............) sz. 
határozata 
 
Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város a hatályos 
településszerkezeti tervének módosításáról az alábbiak szerint dönt: 
 
1. E határozat 1. sz. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása 
elfogadásra kerül. 
 
2. E határozat 2. sz. mellékletét képező SZE/b számú településszerkezeti terv - módosítás 
tervlapot a jelölt tervezési terület határán belül elfogadja. 
 
3. E határozat 3. sz. mellékletét képező SZE/c számú településszerkezeti terv - módosítás 
tervlapot a jelölt tervezési terület határán belül elfogadja. 
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1. sz. melléklet: a településszerkezeti terv módosításáról szóló ….. /2017. (….) számú 
határozatához 
 
Településszerkezeti leírás: 
 
A településszerkezeti terven a változások: 
 
Szendrey majortól északra eső 6006, 6007 hrsz.-ú területek: 
 
A fenti területek terület-felhasználása nem változott, csak a keleti határoló út módosult: az út 
íve kiegyenesedett. 
 
Területi kimutatás: 
 jelenlegi Vt településközpont vegyes övezet nagysága a település közigazgatási 
területén:        nincs adat 
 jelenlegi közlekedési terület nagysága a település közigazgatási területén: 
         nincs adat 
 a jelenleg hatályos településszerkezeti terven szereplő, a módosítással érintett Vt 
övezet területnagysága:      15.051 m2 
 a tervezett 6006, 6007. hrsz.-ú területek módosult Vt településközpont vegyes terület 
övezet területnagysága:      13.846 m2 
 közlekedési terület nagyságának növekedése:    1.205 m2 
 
Csapás út 043/58 hrsz.-ú terület: 
 
A fenti terület terület-felhasználása megváltozik: K különleges övezetről a szomszédos Gksz  
kereskedelmi gazdasági övezetre változik. 
 
Területi kimutatás: 043/58 hrsz.-ú terület: 1973 m2 
 a jelenlegi Gksz kereskedelmi gazdasági terület övezet nagysága a település 
közigazgatási területén:      nincs adat 
 a jelenlegi K különleges terület övezet nagysága a település közigazgatási területén:
         nincs adat 
 a tervezett Gksz kereskedelmi gazdasági terület övezet növekmény: 
         1973 m2 
 a jelenlegi K különleges terület övezet nagysága a település közigazgatási területén 
csökken:        1973 m2 -el 
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2. sz. melléklet: SZE/b szerkezeti terv módosítás 
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3. sz. melléklet: SZE/c szerkezeti terv módosítás 
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8.2. Rendelet tervezet: 
 

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
.........../2018. (.................) számú 

önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

32/2009. (X. 15.) rendelet módosításáról 
 

Keszthely Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 
(1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek 
véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 19/2015.(IX.11.) önkormányzati 
rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

E rendelet módosítja Keszthely Város közigazgatási területére vonatkozó, 32/2009.(X. 15.) 
számú rendelettel megállapított építési szabályzat mellékletét képező B-4 és B-9 sz. 
szabályozási tervlapokat az e rendelet 1. számú mellékletben lehatárolt területeken. 
 

Záró rendelkezések 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet csak az 1. számú melléklet szerinti szabályozási terv-részlettel együtt 
értelmezhető és használandó. 
 
(2) E rendelet 2018. …………………-án lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően 
induló ügyekben kell alkalmazni. 
 
Kelt: Keszthely, 2017. év……………… hó …… nap 
 
 
 
 
         Ruzsics Ferenc 
         polgármester 
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1. sz. melléklet:  
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