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Tárgy: Keszthely Településrendezési felülvizsgálat Fenyves allé hrsz 6006 - 6011
Feladó: József Köves <jkoves.clh@gmail.com>
Dátum: 2022. 10. 10. 10:53
Címze : polgarmester@keszthely.hu, Riedl Tamás <foepitesz@keszthely.hu>
CC: 5tervk @gmail.com, Judit Tóth <toth.judit58@gmail.com>, József Spanyol
<spanyol.jozsef@gmail.com>


Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Főépítész Úr,


Tanulmányoztuk a településrendezésre vonatkozó véleményezési dokumentációt. Köszönjük, hogy
a terveze  HÉSZ módosítás kapcsán figyelembe ve ék a tárgyban szereplő terület szabályozására
vonatkozó előzetes tulajdonosi/fejlesztői javaslatokat is.
Az újonnan terveze  szabályozási tervhez képest lenne még egy további kisebb módosításra
vonatkozó javaslatunk, amely véleményünk szerint tükrözné a tárgyban szereplő helyrajzi
számokon kialakulóban lévő helyzetet, és talán az egész tervezési terület összképéhez is jobban
illeszkedne.


A területen ugyanis - miután befejeztük az I. szakasz közműfejlesztését, és útépítését - elkezdtük
értékesíteni a telkeket, és folyamatosan nagy az érdeklődés az LKe öveze  családi házas telkek
iránt. Mondhatni, hogy egy új városrész kezd lassan majd létrejönni amikor a vevők elkezdik a
házakat építeni, és gyakorla lag mindenki a kertvárosias lakókörnyezetet preferálja.
Tekinte el arra is, hogy a városközpon , és Balaton par  részeken elég sok társasházi lakás került,
illetve kerül hamarosan kínálatba, indokoltnak tartjuk, hogy a tárgyban szereplő területen az eddig
terveze hez képest nagyobb arányban legyenek Lke övezetbe sorolt telkek, és kisebb arányban a
Vt öveze  telkek.


Javasoljuk tehát, hogy a tárgyban szereplő területen az Lke övezeteket elhatároló - a módosító
indítványban terveze  - park sávtól északra még egy Lke öveze  blokk legyen (a déli részen
lévőkhöz hasonló), és így legyen kisebb a terület északi határán lévő Vt övezet.
Véleményünk szerint így arányosabb is lesz a Szent Miklós út melle  Vt öveze  sáv, és talán az
egész tervezési terület is jobb összképet fog mutatni.


Javaslatunk alátámasztására csatoljuk a területre vonatkozó erede  módosító indítvány szerin
szerkeze  tervet, valamint a további módosítási javaslatunkat tükröző szerkeze  terv variánst is.


Újbóli együ működésüket előre is köszönjük.


Üdvözle el,
Köves József
Nardus K
+36 20 459 6820


Mellékletek:


Keszthely Fenyves allé MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK (123).pdf 1,1 MB
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Tárgy: Lakossági észrevétel Keszthely helyi építési szabályzatával kapcsolatban
Feladó: Gábor Kiss <gabor.kiss0@gmail.com>
Dátum: 2022. 08. 25. 23:46
Címze : Kovarszki Beatrix <foepitesz@keszthely.hu>


Tisztelt Főépítész Úr!
Én, Kiss Gábor (születési neve: Kiss Gábor, anyja születési neve: Kenéz Erzsébet, születés ideje:
1968.07.05., lakcím: 8360 Keszthely, Helikon köz 4.) lakossági észrevételt szeretnék tenni, az
általam képviselt SEEDCONSULTING K . (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 52. I. em. 1.)
tulajdonában lévő, 8360 Keszthely, Honvéd u. 64. hrsz.: 4041/2 szám ala  található ingatlanra
vonatkozó beépítési paraméterekkel kapcsolatban.
Az ingatlan és közvetlen környezetében található telkek vonatkozásában a jelenleg hatályos építési
szabályzat által előírt, Lke-3-as övezetre vonatkozó előírások, véleményem szerint aránytalanul
korlátozzák a fejlesztési lehetőségeket, különös tekinte el az KÉSZ 6. § (24) 6-os pontjában
olvasható korlátozást, mely így fogalmaz: „Az épület homlokzatainak egyetlen pontja sem
haladhatja meg a 7,5 m-t.”
A 8360 Keszthely, Honvéd u. 64. hrsz.: 4041/2 szám ala  található ingatlan esetében a telken belül
tapasztalható 22%-os tereplejtés melle , a meglévő épület lejtő felőli homlokzata jelenleg is
jelentősen meghaladja a meghatározo  értéket, így az épület korszerűsítése és bővítése az
előírások betartása, valamint az ikerszomszédhoz való illeszkedés melle  nem lehetséges.
Kérném a KÉSZ felülvizsgálatát és korrekcióját a területen kialakult tereplejtés figyelembevételével.
Szeretném jelezni továbbá, hogy az ismertete  probléma véleményem szerint nem csak a 4041/2-
es helyrajzi számot érin , hanem a telektömb vasú  nyomvonallal határos délkele  sarkában lévő
telkeket is, különösképen a 4038, 4039, 4040, 4041/1, 4041/2, 4042, 4043, 4044 és 4045-ös
helyrajzi számokat.


Csatolmányként küldöm továbbá az általam elképzelt épület homlokzatmagassági idomtervét, mellyel
az ismertetett problémát szeretném bemutatni.


Kérem amennyiben szakmai kérdése merülne fel, keresse fel építész tervezőm a következő
elérhetőségek valamelyikén:
Wimmer György
+36-20-555-17-86
wimmergyuro@gmail.com
Tisztele el, 
SEEDCONSULTING K . képviseletében
Kiss Gábor ügyvezető
+36-30-931-01-89


Mellékletek:


Lakossági észrevétel Keszthely Honvéd utca 40..pdf 1,0 MB
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Két lakásos lakóépület felújítása, bővítése
8360 Keszthely, Honvéd u. 64. hrsz.:4041/2
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Homlokzatmagasság:
41,30 / 6,84 = 6,03 m


Homlokzatmagasság:
71,67 / 6,72 = 10,66 m


Homlokzatmagasság:
144,16 / 20,44 = 7,05 m


Homlokzatmagasság:
49,88 / 9,43 = 5,29 m
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