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Sorszám
Indítvány 
kérelmező 

Módosítás leírása 

1 Lakossági 
Keszthely Mátyás király utca előkert 5,0 m, de az utca már beállt 0,00 
m-re Lke-4 övezet

2 Lakossági 
Belváros, Vt-3b, Lk övezetekben, garázs, zöldterület. Garázs 
szükségességének felülvizsgálata Inkább a lakásszámhoz 
kapcsolódóan többletparkoló kialakítása. (telken belül) 

3 Lakossági 
1013 hrsz. Hátsókert használati állapothoz igazítása.  Sörház utca 5. 
1013 hrsz 

4 Lakossági 
1970 hrsz. Pál utca Lk-5 és Lke-4 övezeti határ. Telekalakítás nem 
megoldható 

5 Lakossági 
Csősz-Tóth társasház feletti terület megközelítése és a szabályozási 
vonalak. A pataknál 6,0 m-es út van. 3046/54 hrsz. A patak melletti 
mindkét oldali 6,00 m-es út szükségességének felülvizsgálata. – 

6 Lakossági 
Amazon szálló zöld terület jelmagyarázata: „Az övezet jellemzően zöld 
felületként…) Javaslat,a közig. területet érintően mindenhol ezt a 
besorolást megszüntetni.  (hrsz: 2026) 

7 Lakossági 
Zártsorú építési övezetekre vonatkozó beépítés esetén telekhatártól, 
telekhatárig lehet építeni? Zártsorú építési fogalom pontosítása.  

8 Lakossági 
Gépjármű javítás, asztalos tevékenység jogi megfogalmazása. 25§.(3) –
ben nincs benne ez a két fogalom 

9 Lakossági 
Szabályozási vonalak, utak szélességének felülvizsgálata. Ahol beállt, 
pl: Tapolcai u. Jegenye u. elkerülő út (4543,hrsz, 4517 hrsz McDonalts 
melletti terület) stb 

10 
Építési 
hatóság 

a Keszthely 2895 hrsz. nem közterület (építéshatóságtól jött) 

12 Lakossági 
Keszthely 1078 hrsz. Kis-Vajda iskola épülete. Szükséges a jelölt út 
zélesítés? 

13 Lakossági 
Keszthely 3046/54 hrsz. Fáy-Bessenyei u. sarka. Szabályozási vonal 
nem kell. 

14 Lakossági Keszthely 0444/15 hrsz. Kutya menhely területe, nincs erdő rajta. 

15 Lakossági 
4405/70 hrsz. társasház. Felsőmajori útszélesítésre szükség van e? 
Garázst vagy raktárt szeretnének esetleg építeni.  

16 Lakossági 
615 hrsz. Kossuth L. u. 28. sz. A szabályozási vonal törlése a telekről. 
Ne legyen kisebb a terület. A felette lévő zöld terület és tömbfeltárás 
újragondolása. 

17 Lakossági 
0238/4 hrsz Szendrey telepen lévő telephely. A szabályozási terv Vt-6 
jelű övezetbe sorolja. Mellette Lke övezetek. 

18 Lakossági 

Martinovics utca – zártsorú – miért? Jó lenne felülvizsgálni a megépült 
házak függvényében. Nem lenne ezen a területen ez szükséges. 
Szerencsésebbnek tűnik a szabadon álló, vagy oldalhatáron álló 
beépítés. – 

19 Lakossági 
Lendl Adolf út, elkerülő út viszonyát felül kell vizsgálni. 4709, 4703/3 
hrsz 

21 Lakossági 

Keszthely Apát u. 19. sz. 3162 hrsz. A keleti oldalon lévő garázs épület 
kitöltéssel legyen jelölve. Van igazolása, hogy engedéllyel épült és 
kapott használatba vételt.  
(Nemesszeghy György)-  

22 Lakossági 
Móra Ferenc u. 212 hrsz. Zártsorú beépítettség, vagy építési helyet 
szükséges adni tulajdonos szerint a keleti oldalra. 



23 Lakossági 
Keszthely 0144/6 hrsz és 0144/7 hrsz szántó terület. A jelenleg 
érvényes szervizút szükségtelen, (Törzsök Csaba)  
0144/15 hrsz.-ú ingatlanon és az attól délre eső szakaszon. 

24 Lakossági 
Keszthely 4543 hrsz ingatlannál az út szélesítések felülvizsgálata és 
építési hely biztosítása.(Fatér Csaba) Déli előkert jó lenne a kialakult 
beépítés vonalában 

25 Lakossági 
Lovassy- Malom utcai dél-keleti sarok épület.(kemencés) Az épület 
belelóg az út területébe és valamilyen övezeti besorolást kellene neki 
adni. Hrsz: 223/13. 

26 Lakossági 
Kötelező zöld felület egyértelmű meghatározása. Gyephézagos burkolat 
hogyan befolyásolja a zöldfelületi %-ot?  

27 Lakossági Sörház utca déli irányú szélesítése. Pl.: iskola terület… 

28 Lakossági 
Véleményünk szerint a zártsorúsításnak utcafronton van értelme. Ezt jó 
lenne pontosítani. Ld.: Erzsébet királyné u. 48-62.  

29 Lakossági A tető szélesség ipari területen ne legyen korlátozva, felesleges. 

30 Lakossági 
Tomaji sor melletti 0131/-0131/28 hrsz-ig a területek megközelítése 
nincs megoldva. 

31 Lakossági 
Deák F. u. 33. 1185 hrsz . A rendőrségtől délre lévő ingatlan. Az északi 
oldalon lévő épületek bővítési lehetőségének felülvizsgálata. 

32 Lakossági 
Vízügyi terület 0259/4 hrsz-0423 hrsz. közötti szabályozási vonal 
helyzete? 

33 Lakossági 
Keszthely kertváros Bikedi sortól lefelé, az út szélessége változó. 
(5010/3 hrsz. út) Van értelme a zsákutca miatt?? 

34 Lakossági 
Opre Judit kastély melletti beépítési lehetőség. 2500/2 hrsz. a kastély 
bejárata melletti üzlet. Ez egy magáningatlan. 

35 Lakossági 
Z+D alatti terület véderdő besorolású, de parkolóként van használva. 
0130/39, 0130/40 hrsz. 

36 Lakossági 
Deák Ferenc u. 63-65 sz. mögötti 1214/15 hrsz –játszótér, sportpálya - 
HÉSZ viszonya. 

37 Lakossági 086/6, 083/11 hrsz. Csemetésből gyümölcsösként legyen nyilvántartva. 

39 Lakossági 
Malom u. 3. sz. Üzlet bontásra van ítélve. Nem jó. Kemencés. Ld.: 27. 
pont 

40 Lakossági 
Fenékpusztától nyugatra, nincs HÉSZ-ben szabályozva, csak 
szerkezetin látszik. 

41 Lakossági Vállus Balatongyörök erdei út 074 hrsz. vegyes használatú legyen. 

42 Lakossági 
Csárda u. és a vasút 4068/1, 4068/2 hrsz. a déli telkek szerint legyen 
szabályozva. Úgy tűnik vasút is hozzájárul az út kihajtáshoz. 

43 
Balaton part Z-1, Z-2  övezet beépíthetősége. Egyértelműen legyen 
meghatározva a beépíthetőség. 

44 
Gyöpi út 4724/8 hrsz. út déli nyomvonala az épülettel határos legyen, ne 
vágja ketté. 

45 
4797 hrsz. Károlyi Gyula u. melletti árok nyugati oldalánál a 6,0 m-es út 
legyen szélesebb. A Gksz-1-es övezetek oszthatósága miatt. 

46 4086 hrsz. nagyobb beépítési lehetőség, mint 15 %. 

47 Keszthely Kossuth L. u. 6. sz. 571 hrsz. 

48 Bessenyei úti előkert beépítése (Martinovics lt.) 

49 Toldi u. legyen egyértelműen meghatározva az építési hely. 

50 Lovassy S. u. 223/7 hrsz garázs építés lehetősége. 



51 1941/3 hrsz út környéke Liliom út 

52 0135/28 hrsz Hévizi út mentén kell a 30 m-es szabályozási szélesség? 

53 
Zsidi út mentén (Bucher-Ser R.) út szükségességének megvizsgálása, 
esetleg gyalogút. 

54 Külső-zsidi út Gip-3 hátsókert 12,0 m? 

55 
71-es számú út szélessége Telephely beépítési lehetőség bővítése. Pl.: 
Eurófa, Trombitás

56 Sághi J. u. Lk-4övezet, ahol a telek minimális mérete: 2400 m2. 

57 
Buszpályaudvar 299 hrsz . A szabályozási tervet hatályon kívül 
helyeztük 

58 

Keszthely kertváros Viola utca 5317 hrsz alatti ingatlan a Mély út felöl 
közelíthető meg. A Mély út szabályozási szélességének újragondolása a 
kérelem. Amennyiben telekosztást szeretnének a felső területen 
kialakuló új ingatlan várhatóan egy nyélen keresztül a Viola utcáról 
közelíthető meg, úgy hogy az 5316/6 hrsz. alatti ingatlan jelenlegi 
beépítettségét figyelembe kell venni. Az ingatlan beépítettsége és a 
Mély utcát érintő szabályozási vonal ezt nem teszi lehetővé 

60 
Keszthely Nagy Lajos király u. 2673 hrsz alatti közterület megközelítés 
nélküli ingatlan. A Nagy Lajos király út felöli két ingatlanhoz csatolódna, 
de övezeti határ van köztük. 

61 

Keszthely Tapolcai u. 47. sz. 4529/8 hrsz alatti telek. A volt tejüzemi 
ingatlanon a tapolcai út felé megmaradt a régi porta-bejáró épület. 
Ennek hasznosítása vendéglátó célra a jelenlegi szabályozás szerint 
nem lehet. 

62 

Gyenesdiás Önkormányzata kéri, hogy a Gyenesdiás Iparos út 
meghosszabbításaként Keszthely irányában, a 063/2 hrsz illetve a 071 
hrsz bevonásával a szabályozási terven kerüljön feltüntetésre a kivezető 
út nyomvonala. A 063/2 hrsz már jelenleg is út. Annak pontos kitűzése 
szükséges. A 071 hrsz területen is mehet út, de nyomvonalát szükséges 
kijelölni. 

63 
Keszthely McDonalds étterem rendezéséhez, feltüntetéséhez a területet 
a valóságnak megfelelően rendezni. 

64 

Keszthely 078/2 hrsz . Az ingatlan jelenleg E-1v véderdő 
besorolású.(Hiányzik a HÉSZ-ből az övezeti jel magyarázata. Mint 
ahogy E-3 jel sincs értelmezve. ) A terület nem tartozik a Natura 2000 
hálózatában és nem szerepel a védett természeti területek között. 
(melléklet a Nyu-Du Körny.véd levele) Kéri a szabályozási terv 
módosítását, hogy a területet az ingatlannyilvántartási megnevezésnek 
megfelelően telephelyként fejleszthető legyen. 

65 

Keszthely Apát utca déli oldala 3206-3210, 3192-3196 hrsz-ok. Jelen 
előírások szerint az ingatlanok jelentős korlátozásokkal építhetők be, 
vagy egyáltalán nem. Kérelem, a szabályozási terv változtatása, családi 
ház, vagy sorházas beépítés lehetőségre. Az elő,- oldal,- hátsó kerti 
méretek módosításával, akár telek összevonással. (pl.: 3206 és 3192 
hrsz-ok) 

66 
Keszthely 043/51 és 043/53 hrsz alatti ingatlan besorolásának 
megváltoztatása. A jelenlegi szabadidő sport tevékenység helyett a 
telek helyzetéből adódó autómosó építését engedélyező övezetként. 

67 

Keszthely Fecske u. 2505/3 hrsz. alatti ingatlant jelenleg kettéosztja az 
építési övezet határ, úgy hogy egy új út alakulna ki köztük. Kéri a teljes 
telket egységesen az 
Lk-2b besorolásúra tenni úgy hogy az út is megmarad. 



68 
Keszthely 4880/1, 060/134, 4879/1, 060/95, 060/24, 060/25, 060/28 hrsz 
ingatlan tulajdonosok kérik az ingatlanon átmenő út nyomvonalát 
megváltoztatni, a szerviz utat elhagyni. (Czimondor Tibor, Fatér István) 

69 

Keszthely 060/95 hrsz alatti ingatlan Köu-4 övezeti besorolásban van. 
Kérik ezt megszüntetni, szeretnék a Gip-3 ipari övezetbe soroltatni. Az 
ingatlan megközelítése a nyugati telekhatár menti úttal biztosítható. 
(Kondics Tibor és neje) 

70 

Keszthely 4618 hrsz. Szeretné a jelenleg Köu-3 jelű út besorolást 
valamilyen értékesíthető hasznosításba, övezetbe átsoroltatni. 
Válaszoltunk rá, hogy az egy feltáró út. Esetleg lehetne nem kötelező 
jelleggel, irányadóként jelölni útnak. 

71 

Keszthely 0144/58, 0144/60 hrsz. kapcsán is kéri, hogy hasznosítható, 
értékesíthető övezetbe kerüljön átsorolásra. 0144/58 hrsz jelenleg Gksz-
4 jelű övezet. A terület nagyság miatt további területek összevonásával 
lehet hasznosítani. A 0144/60 hrsz. Z-2 jelű övezeti besorolású. 
(Bujdos István Józsefné kéri) 

73 

Keszthely Kertváros Ifjúság u. 35. sz. 5558/1 hrsz. alatti ingatlan 
jelenleg Lke-7 jelű övezetbe van. Kéri az oldalkerti szélesség (4-4m) 
csökkentését, hogy szélesebb házat tudjon építeni. (Pintér Zoltán 
Szigetszentmiklós) 

74 

Keszthely Mátyás király u. 57. sz. 2782 hrsz. Az ingatlan gépjárművel 
történő megközelítése problémás a Mátyás király utca felöl. A meglévő 
kiálló szigetes autóbusz várakozóhely miatt. Célszerű lenne, a Schwarz 
Dávid utca felöli kialakítás, de akkor ott a kötelező telekalakítás 
szabályozási vonalat át kellene gondolni. 

75 
Építési 
hatóság 

Lke övezetben kérik egyértelműen megfogalmazni az építhető egységek 
számát. 
Ld.: Lke-1b  (1) pont övezet 

76 
Építési 
hatóság 

Élőkertbe, oldalkertben, hátsókertben elhelyezhető építmények. Ne 
szigorítsunk jobban mint az OTÉK (akár ne is szabályozzuk) 

77 
Építési 
hatóság 

078/2 hrsz. ingatlan állapota és a szabályozás előírása között 
ellentmondás van 

78 
Építési 
hatóság 

Támogatjuk, ha valamilyen módon bekerülne a szabályozási 
előírásokban hogy közterülettel határos kerítés csak a kötelező 
szabályozási vonalra, vagy attól beljebb építhető. 

79 
Építési 
hatóság 

B7-es tervlapon a 303 hrsz. alatti ingatlant Z-2b övezetbe sorolja, ami a 
szöveges részben nem szerepel. 

80 
Építési 
hatóság 

az 1419 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán jelzett (kötelező elemként) út 
kialakításának már nincs létjogosultsága 

81 
Építési 
hatóság 

a B8-as tervlapon a Murvás utca keleti oldalán a szabályozási vonalat 
véleményünk szerint az érintett telkek tulajdonosaival közösen kellene 
módosítani, hogy egy jobb kihasználású terület jöjjön létre. 

82 
Építési 
hatóság 

a 4703/2 hrsz. alatti ingatlannál a kialakult telekhatárhoz kellene az 
övezeti határt módosítani. Gip-3-ból Gip-2-be. Támogatjuk 

83 
Építési 
hatóság 

a Mátyás király utca nyugati telekvégek és a Schwarz Dávid lakótelep 
melletti 2805/57 hrsz. alatti ingatlannál jelölt kötelező szabályozási vonal 
felülvizsgálandó. A 2805/45 hrsz alatti lakóház engedélyezett északi 
kapubehajtójának figyelembe vételével. ld.:83.pont 

84 
Építési 
hatóság 

a 2776/1 hrsz. alatti ingatlan nyugati oldalán hozott szabályozási vonalat 
javasoljuk módosítani a 2774 hrsz. alatti ingatlannál tervezett 
háromszög kialakítására. 



85 
Építési 
hatóság 

A rendelet 25. § (3a) bekezdése szerint a „b” indexszel jelölt belvárosi 
területen autószerelő műhely újonnan nem helyezhető el. Ami tulajdoni 
lap szerint autószerelő műhely, de új tulajdonosa van, ott lehet új 
telephelyhez szakhatósági állásfoglalást adni? 

86 
Építési 
hatóság 

Az övezeti leírásokban több helyen visszahivatkozik a 3. §-ra, mely 
hatályon kívül lett helyezve. 

87 
Építési 
hatóság 

Az olyan övezetekben, ahol a max. beépített % és a min. zöldterületi 
mutató =100 %, javasoljuk valamelyik csökkentését (burkolt felület 
biztosítása) 

88 
Építési 
hatóság 

Szállásférőhely, apartman fogalmak meghatározása. 

89 
Építési 
hatóság 

Az övezeti leírások nem mindig a megfelelő bekezdésre (2. § (9) utalnak 
a kötelező garázs létesítésénél (pl. 6. § (6) 1 pont) 

91 Lakossági 
Kertváros, üdülő területből lehet-e lakóövezet? (5202-5208 hrsz-ú 
ingatlanok) 

92 Kertváros 5674 hrsz Üdülőterület lehetne lakás övezet? 

93 
Földhivatal melletti közút az 1200/1 hrsz-ot érintő. Az 1200/2 hrsz. alatti 
gyalogút (kerékpár út) talán célszerűbb lenne. Nincs valós elképzelés és 
talán nem is szükséges az út léte. 

94 KRESZ park –a Lovassy és Ady út közötti park 

95 
Jelenleg tömbparkolóként használt területek legalizálása (Szabadtéri 
színpad, földhivatallal szembeni terület, Széchenyi u. sarka…) 

96 Horváth Tihamér 4561 hrsz. ingatlan telephely melletti útszélesítés. 

98 
Iparterületen (pl.: Jankó János u, Epreskert u. …..) a sok közterületi 
parkolók jelölése. 

99 
Martinovics lakóteleptől keletre eső területen a kötelező utak ne 
legyenek kötelezőként megjelenítve. 

100 Régészeti területek pontos beazonosíthatóságát 

101 Nyeles telkek kialakítása. 

102 
A Szent László árok melletti 4567 hrsz. út szélesítése a kialakult kerítés 
miatt valóban életszerű? 

103 
ALDI-tól (4981 hrsz.)  nyugatra eső területen minden övezeti jel kerüljön 
feltüntetésre 

104 
Kertvárosban az 5356/22 hrsz-ú útjelzésről vegyük le a gyalogos 
útjelzést mivel az 5356/26, 5356/27 hrsz-ú telkek megközelítését is ez 
biztosítja. Zavaró a gyalogos funkció. 

105 Szent József u. északi végét keresztező 1875 hrsz. út szélesítése 

106 Keszthely Múzeum utca Vt-1 övezet. Telepítési távolságot ír elő. 

107 
Az Interspar (4576/9 hrsz.) és Penny (4582/2 hrsz.) között a 
szabályozási terven jelölt utak jelölése már nem időszerű. 

108 

Javaslatot szeretnénk, hogy vannak övezetek ahol (kialakult beépítés 
esetén is) kétlakásos lakóépület építhető. Ugyanakkor a már kialakult 
társasházak 4-8 lakásosak. Hogy lehetne ezt a valóságnak megfelelően 
kezelni? Ld.: Vaszary Kolos utca 

109 

Ahol még nincs HÉSZ azokat a területeket is kezelni.  Buszpályaudvar 
(kérjük a valósághoz igazítani az előírásokat, oly módon, hogy a 
forgalomképtelen vagyoni részből a terület kikerülhessen), Balaton part 
– (Ládagyár területe, horgászok,)



110 

Gyenesdiás Önkormányzat kérelmezte a külterületi 063/2 hrsz vagy a 
071 hrsz alatti ingatlanon út kialakítását. Az utat saját szabályozási 
tervükben már jelölték. Nekünk el kell dönteni, hogy melyiken folytatjuk 
szabályozási terven. A 071 az optimális, (utas kolléga is azt tartaná 
támogathatónak), de vizsgálatot igényel. Gyenesdiás Önkormányzat 
vállalta az út pályaszerkezetének kimérését, kialakítását kavicsozással. 

111 
Kérjük megvizsgálni, hogy szabályozási tervi szinten meg lehet-e 
határozni a közforgalom számára megnyitott magánút kialakításának 
kötelezettségét. 

112 
A VSZK területét ( 917/15, 917/16 hrsz) kérjük újra szabályozni, 
kifejezetten a mellette lévő sportpályára tekintettel. 

113 
A kerékpár utakat a valóságnak megfelelően kérjük a terveken 
feltüntetni. 

114 
 A magán területeken lévő zöld területek jogi helyzete? (városi 
kisajátítás) 

115 

Keszthely Kertváros Gyöngyvirág u. 5414 hrsz. ingatlan felosztásából 
keletkezett 5414/1 hrsz. alatti ingatatlan. Jelenleg Lke-8 jelű övezetbe 
sorolt. Az előkert 8,0 m, az oldal és hátsókert 6,0 m. Kérelem: Az 
övezetben előírt előkerti méret csökkentése az OTÉK általi 5,0 m 
nagyságra.  A telek mélysége cca.:26,0-22,0 m. 

116 

Keszthely Pálma cukrászda (1538/4 hrsz.) és attól délre eső sorházas 
ingatlanok (1537/1-1537/7 hrsz.) nyugati oldalán út szélesítésre 
szabályozott 1539 hrsz alatti közterület szélesítése nem megvalósítható. 
Az üzlet kiépült szinte a közterület határáig. Meg kellene szüntetni a 
szélesítést. Gyalogos forgalomnak működik most is. 

117 

Keszthely Bem J. u. 33. sz. 515 hrsz. Jelenleg iroda üzlet megnevezésű 
ingatlan. A Vt-3b övezetben az egységek lakássá alakításhoz ingatlanon 
belül garázs meglétét írja elő. Mivel ez a beépített ingatlanon nem 
biztosítható kéri a korlátozó garázs szükségességét eltörölni és a 
kialakítható lakások számát 4-ről 6 db-ra emelni. (Lámpaházak Kft.) 

118 

Keszthely Kinizsi Pál utca 56. sz. 3340 hrsz. Az ingatlanon 2 lakás és 
két műterem egység található. Az övezeti előírás több lakást nem enged 
elhelyezni. Ezt építtető tudta, de a sokadik új tulajdonos csak vásárlás 
után jött rá, hogy a műterem rendeltetési egység elnevezés mennyi 
hátránnyal jár, amikor ő lakásnak kívánja használni az ingatlanát. Kéri a 
szabályozási terv felülvizsgálatát, hogy lakássá nyilváníthassa a 
műterem egységét.(Szente Zoltán) 

119 

Keszthely Lippay Gáspár u. 5. sz. 4669/1 és 4669/2 hrsz. alatti telephely 
átsorolását kéri a Gksz-1 övezetből, Gip-3 gazdasági övezetbe, 
övezethatár módosítással. A vállalkozási tevékenységéhez az ipari 
övezetben lehetséges tevékenységek felelnek meg. 

120 

Keszthely 4684/25, 4684/27, 062/71 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai 
kérik  a jelenleg Gip-3 jelű övezetben lévő ingatlanaik, telephelyeik 
szétválasztása, önálló hrsz-ra alakítása céljából, hogy az övezeti 3500 
m2 minimális teleknagyságot csökkentsük 2500 m2 nagyságúra. 

121 
Keszthely 043/3, 043/57 hrsz. alatti ingatlanok övezeti átsorolását kérik 
K-2 övezetből Gksz-4 övezetre. Övezeti határmódosítással, mivel a
szomszédos ingatlanok is már ez az övezeti besorolás van.

122 
4687/16 hrsz. ingatlanon északi oldalhatárhoz közel van egy régebben 
épült épület. Szeretné az északi oldalhatárra kiterjeszteni az építési 
lehetőséget (mint oldalhatáros beépítés). 



123 

Fenyves allé melletti 6002-6055 hrsz. alatti tömb. Kéri a zöld terület 
áthelyezését a tömb központi részébe. A 30 méter szélességű belső 
főút szélességét kéri felülvizsgálni. A 
• a Z-2 jelű zöldterület áthelyezését nemcsak a tömb központi részére,
hanem a Csókakői-patak, illetve a Szent Miklós út folytatása által
határolt sarkára is elképzelhetőnek tartjuk, hogy azt a jelenlegi lakott
terület polgárai is kihasználhassák,
• a tömbön keresztül futó főútnak nemcsak a szélességét, hanem a
teljes létjogosultságát kértük felülvizsgálni és azt a saját területünkről
törölni, mert a mellékutcákat (ahogy az alaptérképen is látható) a
kötelező szabályozási vonalak nélkül is ki tudjuk alakítani,
• a zöldterület és a főút kikerülésével a 6011/3 hrsz-ú úttól északra
fekvő területet az időközben elfogadott átsorolásnak megfelelően teljes
egészében Vt-3 övezetbe kérjük sorolni.

124 
elkerülő utak helyzetének változásával szerintük szükségtelen ez a 
kiszabályozott nagyság. 

125 

Nyu-du Vízügyi Ig. kérelme, hogy 1980-as években a Keszthely 0290, 
0423 hrsz. alatti ingatlanokon megépült szivattyútelep nem 
vízgazdálkodási övezetben van. Kéri lehetővé tenni az övezeti határ 
változtatással, hogy a telepek területét a töltéshez lehessen csatolni. Ezt 
most az eltérő övezeti besorolás miatt nem tudja megtenni. 

126 
Építés hatóság részéről: Jókai utca 16-18-20 sz. (694, 693 hrsz) alatti 
ingatlanoknál, útszélesítés, út sarokképzés. Ahol nincs előkert ott ez 
nem megvalósítható. Kérjük felülvizsgálni. 

128 
B-9 Római utca helyesen Római út
B-2 Balassi Bálint utca helyesen Balassa Bálint utca

129 
Vt-3 Zöldfelület a táblázatban 40% a szöveges részben 30 % ot határoz 
meg javítani kell. 

130 
2805/35 (Pakura tároló) 3 oldalról út van ezért a építési hely kijelölését 
javasoljuk, így hasznosíthatóbb lenne a terület. 

131 71 sz főút és 73162 j. út késztetődében csomópont kialakítása. 

132 Sörház utcai szélesítés levétele a Ranolder iskolánál. 

134 Pál utca ne legyen övezeti hatás 24-26 egész utcában 

135 (Szente Zoltán) 4982-4983 

136 
Kertváros 7 db ingatlan övezeti módosítása üdülő övezetből lakó, 5208 
(két rendeltetési egyésges üdülő). Nem tér el a környezetétől. 

137 Árpád utca építési vonal és oldalkert felülvizsgálta 

139 
Cserszegtomaj Dobogó Major előtti kerékpárút és a Keszthely un. 
Hévízi kerékpárút összekapcsolásának feltüntetése 

140 
Keszthely, Apát utca Kemping mellett üdülő övezet lakó funkció 
elhelyezhető legyen 

142 
Deák Ferenc utca út levétele önkormányzati telekről, a földhivatal 
épületet mellett. 

143 
Törzsök Csaba Z+D szemben út szélesség csökkentés, hátsó szervízút 
szükségessége? 

144 
Kastély Agár pálya övezeti besorolás módosítása Lke-8 ró Kk-1tk-ra. 
Nem kötelező jellel jelölt út megszűntetése. 

145 
Keszthely régi kemping hrsz: 3114/9. A szürke úttal jelölt terület jobb 
oldala(Gyenes felől) lakás elhelyezésére is legyen jó 



146 
Nagy Tuksa Krisztián, Epreskert utca 6/2 4724/7 hrsz előkerti 
távolságok pontosítása 

147 
Ruggeri Ildikó Kinizsi Pál utca és Ruszek József utca összekötés 
szükséges a keleti telekhatáron? 

148 
A Balaton-parti (nyilvános mosdó) szabályozási terv módosítás Z1VPRT 
övezet 3817/1 hrsz-ú vendéglátó funkció szállás nélkül lehetővé tétele. 

149 
Horváth-Szabó Mónika Keszthely Fejér György utca 584/2 hrsz-ú telkén 
szálláshely kialakítása érdekében üzlet rendeltetés mód-váltás 
szálláshellyé. 

150 Deák Ferenc. u. hátsó kerti részén övezeti határ módosítás 

151 Pethő utca 1113 hrsz-ú telek szabályozási környezetének felülvizsgálata 

152 
Pethe-Béri Balogh- Festetics utcák egyetem felőli oldalán út szélesítés 
felülvizsgálata (1227 hrsz) 

153 Társasházak, üdülőknél parkolás – zöldfelület viszonya 

154 Belvárosban lakásszám-korlátozás megszüntetésének felülvizsgálata 

155 
Keszthely-Kertváros fejlesztése– szabályozást érintő változtatási 
javaslatok 

157 
Gyenesdiás határába tervezett új ipari terület szabályozási 
környezetének kialakítása 

158 
5356/4, /20, /21, /23 hrsz-ú ingatlanok zöldterületi érintettségének 
felülvizsgálata 

159 Zkk övezetben egységesen 6,0 méteres épületmagasság megengedése 

160 
Lőtér melletti szociális lakások Lke-6 helyett Lke-1 övezetbe való 
átsorolása, lakásszám korlátozás felülvizsgálata 

161 2191 északi szakaszán szabályozás törlése 

162 Városház utcát érintő szabályozás törlése 

163 Áthajtók, mint jelkulcsi elemek szükségességének felülvizsgálata 

164 
573/2 az övezetben a tömbbelsőre előírt 5,5 m építménymagasság 
felülvizsgálata, valamint a telek egy övezetbe kerüljön besorolásba 

165 
Nádas köz az ingatlan nyilvántartás szerinti határokkal közlekedési 
területként kerüljön ábrázolásra. 

166 
Bécsi Kapu utcától nyugatra lévő, egykori laktanya területén a 
területfelhasználások felülvizsgálata, gazdasági területek, napelempark 
kijelölése 

167 Belvárosban lakásszám-korlátozás megszüntetésének átgondolása 

168 Tervezett napelempark szabályozási környezetének biztosítása 

169 Erdészeti adatszolgáltatás alapján erdőterületek felülvizsgálata 

170 
Közúti hálózat és közterületek helyigényének felülbizsgálata a teljes 
közigazgatási területet érintően 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

1 1 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Mátyás király utca előkert 5,0 m, de 
az utca már beállt 0,00 m-re Lke-4 övezet 
 
 

Módosítás leírása 

 
A kialakult állapot szerinti 0,0 előkerttel való 
építkezést a hatályos HÉSZ is megengedi. Az 
új HÉSZ-ben is a kialakult adottság, a 
szabályozási terven berajzolt előkertvon 
 

Alaptérképi állapot 

 



Módosító 
indítvány 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



sorszáma 

2 2 Lakossági 

 
2.§ (9)  
(9) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) előírt 
mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, 
továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a 
telken biztosítani, az Lk, Vt-3b jelű övezetekben új építés, 
bővítés esetén, új lakásonként illetve rendeltetési egységként 
garázs létesítendő 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Belváros, Vt-3b, Lk övezetekben, garázs, 
zöldterület. Garázs szükségességének 
felülvizsgálata Inkább a lakásszámhoz 
kapcsolódóan többletparkoló kialakítása. (telken 
belül) 
 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ kertvárosi övezeteiben garázs létestésére 
vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatra kerülnek, 
és az OTÉK előírásaival összhangban kerül 
megállapításra. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 
A HÉSZ 2.§ (9)-ből törlésre kerül a garázs létesítését 
kötelezővé tevő leőírás, így a telken belül az OTÉK új szabálya 
szerinti parkolólétesítést térfelszínen is tervezhető. 
 
Külön kérdésként felmerül a „Jelentős térszín alatti gépjármű 
tároló határa” szabályozási jelölés alkalmazása, vagy annak 
egyes esetekben, minden esetben való törlése. Ezek 
felülvizsgálata is megtörténik. 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

3 3 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

1013 hrsz. Hátsókert használati állapothoz 
igazítása.  Sörház utca 5. 1013 hrsz 

Módosítás leírása 

A szabályozási tervlapról az építési helyek 
törlésre kerülnek. A HÉSZ 6.§ (13) pontja 
kiegészítésre kerül. Vegyes és kisvárosias 
övezetekben zártsorú beépítés esetén a 
hátsókert mérete 25,0 m telekmélység alatt 0,0 
m-ben kerül meghatározásra. A fölötti 
telekmélység esetén már elvárható a hátsókert 
kialakítása. Az országos előírások szerint a 
hátsókertben egyes melléképítmények 
elhelyezhetők. A meglévő, szabályosan felépült 
épületek pedig korlátozás nélkül használhatók.  

Alaptérképi állapot 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

4 4 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

1970 hrsz. Pál utca Lk-5 és Lke-4 övezeti határ. 
Telekalakítás nem megoldható 

Módosítás leírása 

AÍ hatályos terv szerint a tömb utcafronti, és 
belső , feltárandó része eltérő övezetbe sorolt. 
a két övezet között övezethatárral kötelező 
telekalakítás került rögzítésre. 
A módosítás során az érintett tömb Pál utca 
felöli tömbrésze Lk-5 övezetből Lke-4 övezetbe 
kerül átsorolásba. így a tömb teljes területe 
azonos övezetbe kerül, mely a 
telekalakításokat sgeíti. 

Az Lke-4 övezet előkertre vonatkozó előírásai 
pontosításra kerülnek, és az oldalkert 4,0 
méterre módosul. Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

5 5 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Csősz-Tóth társasház feletti terület 
megközelítése és a szabályozási vonalak. A 
pataknál 6,0 m-es út van. 3046/54 hrsz. A patak 
melletti mindkét oldali 6,00 m-es út 
szükségességének felülvizsgálata. – 
 
 

Módosítás leírása 

 
A patak egyoldali gyalogos megközelítése 
elegendő, a tervezett keleti oldali közúti feltárás 
jelenleg is magánterületeken, elkerített 
területen találhatók.  
 
A patak keleti oldalán található zöldterületek 
határvonala kismétékben módosul a 
magántulajdonú területek igénybevételének 
nagyságának megfelelően. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

6 6 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Amazon szálló zöld terület jelmagyarázata: „Az 
övezet jellemzően zöld felületként…) 
Javaslat,a közig. területet érintően mindenhol 
ezt a besorolást megszüntetni.  (hrsz: 2026) 
 

Módosítás leírása 

 
A teljes közigazgatási területen felülvizsgálatra 
került az övezet jellemzően zöldfelületként 
fenttartandó, be nem építhető területei. A 
jellemzően úszótelkes beépítések zöldfelületei 
megmaradtak, míg a belvárosi területek, 
egyetem telkein jelzett kötelezően kialakítandó 
területek törlésre kerültek. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

7 7 Lakossági 

 
1.§ (5) 
 
b) Hézagosan –zártsorú beépítés –HZ- : amikor telek utcai 

homlokvonalán, az egyik oldalhatár mentén, a két szomszédos 

épület közti zártsorú csatlakozás úgy jön létre: 

- hogy a két szomszédos tűzfal között, az utcai fronton 

kapuzattal lezárt, legalább 3,0 m szabad átjárás biztosítható, 

vagy 

- hogy az oldalhatártól legalább 3,0 m széles és legalább 3,5 m 

magas építmény biztosítja a zártsorú kapcsolódást. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Zártsorú építési övezetekre vonatkozó beépítés 
esetén telekhatártól, telekhatárig lehet építeni 
Zártsorú építési fogalom pontosítása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
1.§ (5) b) törlése javasolt. 
A hézagosan zártsorú beépítés előírását 
általánosságban felülvizsgáljuk, ahol nem indokolja 
kifejezetten a kialakult állapot, törlésre kerül. 

HÉSZ tervezett rendelkezései  

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

8 8 Lakossági 

 
25.§ (3) 
 
(3) A szabályozott városrészek 6.§. 7.§. 9.§. 10.§. és 20.§-ok 

szerinti övezeteiben az alábbi, tevékenységek létesítményei 

nem alakíthatók ki: vegyi anyag készítő és előállító, építési 

betontermék gyártás, előkevert beton gyártása, habarcsgyártás, 

egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, kőmegmunkálás, 

csiszoló termék gyártása, vas, acél, vasötvözet-alapanyag 

gyártása, öntött cső gyártása, acélcső gyártás, hidegen húzott 

vas, acéltermék gyártása, alumíniumgyártás, ólom, cink, ón 

gyártása, rézgyártás, fémszerkezet gyártás, fémtartály gyártása, 

fémalakítás, porkohászat, fémfelület kezelés, gépgyártás, 

autófényező, karosszérialakatos, autóbontó, műanyag 

feldolgozás, műanyagdarálás, -darabolás, építőanyag 

kereskedés-tüzép. 

 

(3a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken 

a (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az autójavítás és 

karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gépjármű javítás, asztalos tevékenység jogi 
megfogalmazása. 25 §.(3) bekezdésben nincs 
benne ez a két fogalom 
 
 

Módosítás leírása 

 
Amennyiben szükséges , ágazati jogszabály nem 
tisztászza, a fogalmak pontosításra kerülnek. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

9 9 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szabályozási vonalak, utak szélességének 
felülvizsgálata. Ahol beállt, pl: Tapolcai u. Jegenye 
u. elkerülő út (4543,hrsz, 4517 hrsz McDonald’s 
melletti terület) stb 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási terven átfogóan felülvizsgálatra 
kerültek a szabályozási vonalak szükségszerűsége 
a kialakult telekállapotoknak megfelelően. 
 
Ahol a tervezett szélesítés kismértékben érint 
meglévő, kialakult állapotot, és a közlekedési terület 
kismértékű növelésének haszna, szükségessége 
nincs arányban az igénybe venni kívánt területtel, a 
szabályozási vonal pontosodik. 
Továbbá az elmúlt évek lezajlott telekalakításainak 
figyelembe vételével is pontosodnak a szabályozási 
vonalak. 
Ez érinti a nevezett területeket is. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

10 10 
Építési 

Hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 2895 hrsz. nem közterület 
(építéshatóságtól jött) 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az új szabályozási terv megjelenében is 
megváltozik, jobban fogja segíteni a megértést. 
Például az utak kitöltésre kerülnek, így a teljes 
közigazgatási terület vonatkozásában 
egyértelműsítésre került a közterület-nem 
közterület közti határ. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

12 12 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 1078 hrsz. Kis-Vajda iskola épülete. 
Szükséges a jelölt út szélesítés? 
 
 

Módosítás leírása 

 
A hrsz 1078 érintő szabályozási vonal törlésre 
került tekintettel arra, hogy a 9,0 m-es 
szabályozási szélesség így is biztosítható. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

13 13 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 3046/54 hrsz. Fáy-Bessenyei u. 
sarka. Szabályozási vonal nem kell. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási vonal törlésre került. Az árok 
egyik oldalán a gyalogos közlekedés 
biztosítása elegendő. 
 

Alaptérképi állapot 

 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

14 14 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 0444/15 hrsz. Kutya menhely 
területe, nincs erdő rajta. 
 

Módosítás leírása 

 
A gyepmesteri telep önálló, új beépítésre nem 
szánt terület övezetébe kerül, ahol a 
tevékenység hosszútávon folytatható. 
Az új övezet alacson beépíthetőségű (10% 
beépíthetőség, 4,5m épületmagasság.) 

Alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

15 15 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
4405/70 hrsz. társasház. Felsőmajori 
útszélesítésre szükség van e? Garázst vagy 
raktárt szeretnének esetleg építeni. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A hrsz 4405/70 érintő szabályozás a 4405/13 
irányába törlésre került, a hrsz 4405/43 és a 
4405/49, továbbá a 4405/44 érintő, zsákutca 
forduló mélysége 20,0 m szélességben került 
kiszabályozásra. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

16 17 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
615 hrsz. Kossuth L. u. 28. sz. A szabályozási 
vonal törlése a telekről. Ne legyen kisebb a 
terület. A felette lévő zöld terület és 
tömbfeltárás újragondolása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A telket érintő szabályozási vonal és zöldterület 
törlésre került. A szabályozási tervben foglalt 
javaslat az elmúlt évtizedekben nem indult, 
meg, a tömb délről való feltárása ma már nem 
reális. 

Alaptérképi állapot 

 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

17 18 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
0238/4 hrsz Szendrey telepen lévő telephely. A 
szabályozási terv Vt-6 jelű övezetbe sorolja. 
Mellette Lke övezetek. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Nem ismert  olyan szándék, ami a jelenlegi 
övezeti előírásokon belül nem megvalósítható. 
Marad a hatályos állapot. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

18 19 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Martinovics utca – zártsorú – miért? Jó lenne 
felülvizsgálni a megépült házak függvényében. 
Nem lenne ezen a területen ez szükséges. 
Szerencsésebbnek tűnik a szabadon álló, vagy 
oldalhatáron álló beépítés. – 
 

Módosítás leírása 

 
Az utcában kialakult kisméretű oldalkerten nem 
biztosítják az álalános elvek és előírások 
szerinti méreteket. 
Az utca keleti felének új beépítései is vegyesek, 
zártsoró, szabadon álló, és oldalhatáron álló 
egyaránt van már. A legteljesebb lehetőséges 
a zártsoró beépítési mód jelenti, mely azt 
jelenti, hogy az épületeket a zártsorú építési 
helyen belül kell elhelyezni. Ezen belül, ha a 
telekadottságok, és a településképi elvárások 
lehetővé teszik, lehet akár oldalhatáron állóan 
is éületet elhelyezni. 
A területet megvizsgáljuk. Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

19 20 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lendl Adolf út, elkerülő út viszonyát felül kell 
vizsgálni. 4709, 4703/3  hrsz 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási terv az érintett részen a 
kialakult telekhatárok, és használat figyelembe 
vételével pontosodik. A 71-es főúttal az érintett 
szakaszon földút halad, a mezőgazdasági 
területek kiszolgálására.  

Alaptérképi állapot 

 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

21 22 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Apát u. 19. sz. 3162 hrsz. A keleti 
oldalon lévő garázs épület kitöltéssel legyen 
jelölve. Van igazolása, hogy engedéllyel épült 
és kapott használatba vételt.  
(Nemesszeghy György)- 
 

Módosítás leírása 

 
A földhivatali nyilvántartásban bejegyzett 
építmények a friss alaptérképi adatszolgáltatás 
szerint aktualizálásra kerültek. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

22 24 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Móra Ferenc u. 212 hrsz. Zártsorú 
beépítettség, vagy építési helyet szükséges 
adni tulajdonos szerint a keleti oldalra. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az Lk-5 övezeti határa módosul, az általános 
elvnek megfelelően csak az Ady Endre utca 
menti ingatlanok kerültek Lk-5 övezetbe. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
Átnézeti térkép 

Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



sorszáma 

23 25 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely 0144/6 hrsz és 0144/7 hrsz szántó 
terület. A jelenleg érvényes szervizút 
szükségtelen, (Törzsök Csaba) 

Módosítás leírása 

A szervízút jelölése törlésre került. A 
megvalósult úthálózati fejlesztésekkel a temető 
előtti út szerepe megváltozott,  forgalma 
lecsökkent. 
a módosítással új beépítésre szánt terület kerül 
kijelölésre.  
Új beépítésre szánt terület után a 2018. évi 
CXXXIX. Törvény 67.§ alapján a 
területnövekmény legkevesebb 10%-ának 
megfelelő, 50%-ban azzal közvetlen 
településszerkezeti kapcsolatban lévő 
zöldterületet kell biztosítani (gazdasági terület 
települési területfelhasználási egység 
területének növelése esetén a zöldterület 
helyett védőerdő is kijelölhető).  

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

24 26 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely 4543 hrsz ingatlannál az út 
szélesítések felülvizsgálata és építési hely 
biztosítása.(Fatér Csaba) Déli előkert jó lenne 
a kialakult beépítés vonalában 

Módosítás leírása 

A 71. sz. főút kiépült a jelenlegi hazsnálatnál 
nagyobb területre távlatban sincs igény. Az út 
szabályozási vonala a kialakult telekhatárra 
igazítható. 
Továbbá a Gksz-4 építési övezet előkertre 
vonatkozó előírása 12,0 méter helyett 8,0 
méterre csökken. Ez a többi Gksz területre is 
megvizsgálandó. A Zöldterület 5%-kal 
csökkenjen a gazdasági területeken, mivel a 
parkolókat is saját telken belül kell majd 
megoldani.

Alaptérképi állapot 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

25 27 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lovassy- Malom utcai dél-keleti sarok 
épület.(kemencés) Az épület belelóg az út 
területébe és valamilyen övezeti besorolást 
kellene neki adni. Hrsz: 223/13. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A parkoló és út menti szolgáltatás minőségi 
megújuklása támogatható, az érintett ingatlan 
a jelölt telekalakítással használható telekké 
alakulhat a rögzített övezeten belül. 
 

Alaptérképi állapot 

 



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

26 28 Lakossági 
4.§ (2)

16) az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem
építhető területe, kivéve, ha a funkció más beépítésre nem
szánt használatot igényel;Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Kötelező zöld felület egyértelmű meghatározása. 
Gyephézagos burkolat hogyan befolyásolja a 
zöldfelületi %-ot? 

Módosítás leírása 

Általánosságban áttekintésre kerülnek a HÉSZ 
zöldfelületi rendelkezései, az OTÉK előírásait 
tartjuk iranyadónak. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

27 29 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Sörház utca déli irányú szélesítése. Pl.: iskola 
terület 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Sörház utca szélesítését töröltük, a tervezett 
intézményfejlesztést is figyelembe véve. 
Javasolt az utca déli határán előkert nélküli 
épületek és tömör kerítések bontása, az utca 
légtérarányát növelné. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

28 30 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Véleményünk szerint a zártsorúsításnak 
utcafronton van értelme. Ezt jó lenne 
pontosítani. Ld.: Erzsébet királyné u. 48-62. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozás szándéka a villasor egységes 
építészeti megjelenése. Építési vonallal a 
villasor utcafronti homlokvonala és egységes 
utcakép biztosítható. 
 
Az Erzsébet királyné u. mentén építési vonal 
került feltüntetésre utcafronti telekhatártól kb. 
3,5 m-re. Ezen felül a HÉSZ kiegészül az 
érintett övezet tekintetében, hogy az 
utcavonaltól számított 18,0 méteren belül fő 
rendeltetést kell elhelyezni. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezése 

29 31 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A tető szélesség ipari területen ne legyen 
korlátozva, felesleges. 

- 

Módosítás leírása 

A Településképi rendelettel az előírások hatályon 
kívül helyezésre kerültek. 

HÉSZ tervezett rendelkezése 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

30 32 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Tomaji sor melletti 0131/-0131/28 hrsz-ig a 
területek megközelítése nincs megoldva. 

Módosítás leírása 

A területek megközelítése a szabályozási terv 
szerint megoldott. Mindemellett a meglévő út 
távlatban is útként való használata 
támogatható, e szerint kerül jelölésre. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

31 33 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Deák F. u. 33. 1185 hrsz . A rendőrségtől 
délre lévő ingatlan. Az északi oldalon lévő 
épületek bővítési lehetőségének 
felülvizsgálata. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az új szabályozási tervek nem tartalmaznak 
már építési hely jelöléseket. Ennek hiányában 
az indítvány megoldásra kerül. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

32 34 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vízügyi terület 0259/4 hrsz-0423 hrsz. közötti 
szabályozási vonal helyzete? 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett vízügyi terület az M76 
átvezetésénél a használat szerinti, 
vízgazdálkodási területbe átsorolásra került. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

33 35 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely kertváros Bikedi sortól lefelé, az út 
szélessége változó. (5010/3 hrsz. út) Van 
értelme a zsákutca miatt?? 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett útszakasz nyomvonala és 
szabályozási szélessége felülvizsgálatra 
került.  
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

34 36 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Opre Judit kastély melletti beépítési lehetőség. 
2500/2 hrsz. a kastély bejárata melletti üzlet. 
Ez egy magáningatlan. 

Módosítás leírása 

Az érintett ingatlan önálló övezetbe kerül, mely 
a működését a továbbiakban is biztosítja. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 

Hatályos szabályozási terv 



Hatályos szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

35 37 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Z+D alatti terület véderdő besorolású, de 
parkolóként van használva. 0130/39, 0130/40 
hrsz. 

Módosítás leírása 

Az MáTrT, és az Erdő adattár nyilvántartása 
szerint sem erdőterület, így átsorolása 
megvalósítható, azonban visszapótlásáról 
gondoskodni kell. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

36 39 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Deák Ferenc u. 63-65 sz. mögötti 1214/15 
hrsz –játszótér, sportpálya - HÉSZ viszonya. 
 

Módosítás leírása 

 
A zöldterület határa a ajelenlegi használat 
szerint pontosodik 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

38 41 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Hullám, Balaton szálló, nincs út kapcsolata. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Balaton vízpartrehabilitációs 
tanulmánytervben előírtak az érintett területre 
vonatkozóan nem enged lehetőséget a 
módosításra. A módosult tanulmánytervben 
rögzítettek adhatnak lehetőséget a 
módosításra. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

39. 
27. 

43 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Malom u. 3. sz. Üzlet bontásra van ítélve. Nem 
jó. Kemencés. Ld.: 27. pont 

Módosítás leírása 

Ld. 27. számú indítvány 

Alaptérképi állapot 



Módosító 
indítvány 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
Átnézeti térkép 

Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



sorszáma 

40 44 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Fenékpusztától nyugatra, nincs HÉSZ-ben 
szabályozva, csak szerkezetin látszik. 
 

Módosítás leírása 

 
A terület kezelőjének tervei alapján javasolt a 
területfelhasználást, az övezeti tagozódást 
kialakítani. További egyeztetést igényel. 

Alaptérképi állapot 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

41 46 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vállus Balatongyörök erdei út 074 hrsz. 
vegyes használatú legyen. 
 

Módosítás leírása 

 
A külterületi utak a szabályozási terven 
ábrázolásra, megjelölésre kerültek. Az útként 
megjelölt úton a tervezett közlekedésre 
hosszútávon alkalmas. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

42 47 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Csárda u. és a vasút 4068/1, 4068/2 hrsz. a 
déli telkek szerint legyen szabályozva. Úgy 
tűnik vasút is hozzájárul az út kihajtáshoz. 
 

Módosítás leírása 

 
A Köu-4 egyetem felé történő elágazása egy 
meredek partoldalon tudna megtörténni. 
Valóságban nehézkes. Az utak által 
közrefogott terület is -hasonló, mint a tőle 
délre lévők- beépíthetőséget kapna így.  
 
Az érintett Köu-4 jelú út nyomvonala északi 
irányban eltolódik, a szabályozási szélesség 
azonban megmarad, a vasúti átjárótól a 
szükséges csomóponti távolság biztosítható. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

43 49 Lakossági 

 
15.§  
 

(12) A Z-1  jelű övezetben, már kialakult beépítés 
esetén, a beépítettség 4 %-ig bővíthető. 

 

(14) A Z-2 jelű övezet elsősorban a lakosság 
alapellátását biztosító szabadidő- létesítmények 
elhelyezésére szolgál.  

 

(15) Az övezet újonnan kialakítandó területein a 
beépítettség legfeljebb 4 % lehet, egyéb esetben 2 % 
engedélyezhető. 

 

(18) A használó, vagy tulajdonos az övezetben a 
pihenést és a testedzést szolgáló építményeket, 
valamint a terület fenntartásához szükséges épületet 
létesíthet, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel. 

 
(24) A város vízpart rehebilitációs szabályozási 

követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a 
zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések: 

 

1. A Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet 
igénybe vevők pihenését- és szabadidő eltöltését 
szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál. 
a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már 
kialakult beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig 
bővíthető. 
 

2. A Z-2vprt jelű övezet elsősorban a területet 
igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését 
szolgáló létesítmények elhelyezésére szánt 
zöldfelületek, gyalogutak, burkolt terek együttese. 

a.) Az övezetben (újonnan kialakított zöldterület) a 
beépítettség 4 % lehet.  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Balaton part Z-1, Z-2  övezet beépíthetősége. 
Egyértelműen legyen meghatározva a 
beépíthetőség. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az előírásokat pontosítjuk, a korábbi magasabb 
rendű jogszaályból fakad a meglévő és új 
zöldterületek eltérő beépíthetősége. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezése 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

44 50 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyöpi út 4724/8 hrsz. út déli nyomvonala az 
épülettel határos legyen, ne vágja ketté. 
 

Módosítás leírása 

 
Az út szabályozása a hrsz. 4724/9 ingatlanon 
található épületbe belemetsz. Az út 
szabályozási szélessége csökken, a déli 
határán irányban a 4724/8 telekhatárhoz került 
igazításra. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

45 51 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

4797 hrsz. Károlyi Gyula u. melletti árok 
nyugati oldalánál a 6,0 m-es út legyen 
szélesebb. A Gksz-1-es övezetek 
oszthatósága miatt. 

Módosítás leírása 

Az árok keleti oldalán tervezett közút 
nyomvonala a Hévizi úttól északra eső 
szakaszánál módosul. Az út kb. 45 méteres 
szakasza megszűnik, és visszasorol az árok 
nyugati oldalán haladó Köu-4 jelű útba. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

46 52 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

4086 hrsz. nagyobb beépítési lehetőség, mint 
15 %. 

Módosítás leírása 

A Sajka u., Buzogány u., Szigony u., Dankó 
Pista u., Flemle u., Kodály Zoltán u. menti Üü-
1 besorolású övezetek új, Üh-1 jelű övezetbe 
kerülnek átsorolásba, mellyel biztosítható a 
20%-os beépíthetőség. Az új övezet a 
tényleges használattal összhangban van. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Tervezett szabályozási terv 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó Átnézeti térkép 

47 53 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely Kossuth L. u. 6. sz. 571 hrsz. 

Módosítás leírása 

A belvárosi sűrű települési szövet gyakori 
átközlekedést tesz lehetővé a meglévő 
közterületeken, további átjárások kötelező 
szabályozása nem indokolt. a tervről törlére 
kerülnek a rögzített, kötelező gyalogos 
útvonalak. Minemellett, a tervezett fejlesztéstől 
függően még kialakulhat átjárás, ha a létesített 
funkciók, szolgáltatások indokolják. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 



 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

48 54 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Bessenyei úti előkert beépítése (Martinovics 
lt.) 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Martinovics és Bessenyei utca sorházainak 
szinte mindegyike a földszinten épített 
gépjármű tárolóval rendelkezik, azon 
esetekben látható elsősorban az előkert 
beépítése, ahol a garázs átalakításra került 
lakótérré és így a gépjármű épületben már 
nem biztosított. A lakóépületek ilyetén 
átalakítása az utcában meghatározóvá vált. A 
minőségi megvalósulás elsősorban 
településképi követelmény, Az új HÉSZ a 
kocsibeállók létesítését lehetővé teszi. 
 
 Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

49 55 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Toldi u. legyen egyértelműen meghatározva 
az építési hely. 
 
Kialakult az oldalhatáron álló beépítés. 

Módosítás leírása 

 
Az érintett tömbre vonatkozó beépítési mód 
oldalhatáron álló beépítés kialakítására kerül 
rögzítésre. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Módosító 
indítvány 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



sorszáma 

50 56 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lovassy S. u. 223/7 hrsz garázs építés 
lehetősége. 
 

Módosítás leírása 

 
Az építési helyek szabályozási terven való 
rögzítésének változása az indítványozó 
kérését is megoldja. 
 

Alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



sorszáma 

50 56 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lovassy S. u. 223/7 hrsz garázs építés 
lehetősége. 
 

Módosítás leírása 

 
Az építési helyek szabályozási terven való 
rögzítésének változása az indítványozó 
kérését is megoldja. 
 

Alaptérképi állapot 

 



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

51 57 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
1941/3 hrsz út környéke Liliom út 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Liliom utca szabályozási környezete 
kismértékben pontosodott, az övezethatár 
a kialakult telekállapothoz került 
igazításra. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

52 58 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
0135/28 hrsz Hévizi út mentén kell a 30 
m-es szabályozási szélesség? 
 
 

Módosítás leírása 

 
A tervezett szabályozási szélesség 
alkalmas a területek feltárását segítő 
szervízút kialakítására. Megtartása 
javasolt. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 



 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

53 59 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Zsidi út mentén (Bucher-Ser R.) út 
szükségességének megvizsgálása, 
esetleg gyalogút. 

A jelenlegi Bucher T. féle építkezést 
határoló nyugati útszakaszról van szó. 

Módosítás leírása 

Az érintett ingatlanok beépültek, a 
tervzeett útszakaszra a feltáráshoz nincs 
szükség. A tervből a közlekedési terület a 
szomszédos zöldterületbe kerül, a 
gyalogos átközlekedés biztosítás 
hosszútávon fontos. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

54 60 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Külső-zsidi út Gip-3 hátsókert 12,0 m? 

Módosítás leírása 

HÉSZ-t érintő módosítás 

Az építéménymagasság 9,5 m ami 
alapján 10,0 m hátsókertet javaslunk 
megtartani. 

Hatályos rendelkezések: 

EK: 8,0/16 m 
OK: kialakult állapot tartható ill. 8,0 m 
kialakult állapot tartható ill. 10,0 m 
HK: 12,0 m 

A hátsókert mérete az övezetben 
általánosságban 10,0 m-re módosul. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Hatályos szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

55 61 Lakossági 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

71-es számú út szélessége Telephely 
beépítési lehetőség bővítése. Pl.: Eurofa, 
Trombitás

Módosítás leírása 

9. és 52. számú indítványokkal
összehangban – 71. számú főút
szablyozási szélességének felülvizsgálata
megtörténik, az úthoz nem szükséges
területek a szomszédos
területfelhasználásba, övezetbe olvadnak.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

56 63 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Sághi J. u. Lk-4övezet, ahol a telek 
minimális mérete: 2400 m2. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Tulajdonosok szándéka, hogy a sorház 
egyes elemeihez tartozó, önálló telkeket 
alakítsanak ki. Ehhez az övezeti 
előírásokban 120 m2 minimálisan 
kialakítható telekméret rögzítése 
szükséges. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

57 66 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Buszpályaudvar 299 hrsz . A szabályozási 
tervet hatályon kívül helyeztük 
 

Módosítás leírása 

 
A buszpályaudvar környezetének 
szabályozása a kialakult állapotnak 
megfelelően felülvizsgálatra került. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

58 67 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely kertváros Viola utca 5317 hrsz 
alatti ingatlan a Mély út felöl közelíthető 
meg. A Mély út szabályozási 
szélességének újragondolása a kérelem. 
Amennyiben telekosztást szeretnének a 
felső területen kialakuló új ingatlan 
várhatóan egy nyélen keresz 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Viola utca 29-től északra eső útszakasz 
szabályozása felülvizsgálatra került. A 
Viola utca kereszteződésében az út 18 
méterről 12 méterre, majd attól délre 10,0 
méterre változik, és leszűkül a kialakult 
7,0 méteres szélességre. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

60 69 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Nagy Lajos király u. 2673 hrsz 
alatti közterület megközelítés nélküli 
ingatlan. A Nagy Lajos király út felöli két 
ingatlanhoz csatolódna, de övezeti határ 
van köztük. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Indítványozó kérelme korábbi 
szabályozási terv módosításban 2020-
ban megoldásra került, a 
felülvizsgálatban további intézkedést nem 
igényel. 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 



 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

61 70 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Tapolcai u. 47. sz. 4529/8 hrsz 
alatti telek. A volt tejüzemi ingatlanon a 
tapolcai út felé megmaradt a régi porta-
bejáró épület. Ennek hasznosítása 
vendéglátó célra a jelenlegi szabályozás 
szerint nem lehet. 
 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
A Tapolcai út melletti 20m meglévő telek 
be nem építhető telekrészének 
megtartásával a tejüzem és húsüzem 
meglévő épületállomány mely ebben a 
területben lévő épületek 
megtarthatóságának hészben történő 
bizotsításával. A bővítést nem javasoljuk. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

62 71 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyenesdiás Önkormányzata kéri, hogy a 
Gyenesdiás Iparos út 
meghosszabbításaként Keszthely 
irányában, a 063/2 hrsz illetve a 071 hrsz 
bevonásával a szabályozási terven 
kerüljön feltüntetésre a kivezető út 
nyomvonala. A 063/2 hrsz már jelenleg is 
út. Annak pontos kitűzése szükséges. A 
071 hrsz területen is mehet út, de 
nyomvonalát szükséges kijelölni. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely a térségben szintég gazdasági 
területek fejlesztését tewrvezi, a 
gyenesdiási gazdasági terület 
szomszédságában. A tervezett keszthelyi 
telekalakítás, úthálózat figyelembe veszi, 
és kapcsolódik a gyenesdiási hálózathoz, 
így a hiányzó kapcsolat megvalósul.  
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

63 72 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely McDonalds étterem 
rendezéséhez, feltüntetéséhez a területet 
a valóságnak megfelelően rendezni. 
 

Módosítás leírása 

 
A 71. sz főút teljes étrintett szakaszának 
felülvizsgálata során a közlekedési terület 
a már kialakut, és használt határokhoz 
igazodik. Továbbá az étterem javasolt 
telekhatáraihoz vázrajz is készült. 
 
Az étterem telkét érintően közút a 
hatályos állapothoz került igazításra. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

64 73 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 078/2 hrsz . Az ingatlan jelenleg 
E-1v véderdő besorolású.(Hiányzik a 
HÉSZ-ből az övezeti jel magyarázata. 
Mint ahogy E-3 jel sincs értelmezve. ) A 
terület nem tartozik a Natura 2000 
hálózatában és nem szerepel a védett 
természeti területek közö 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlan a szabályozási terven 
jelenleg Köu, illetve Ev övezetekbe került 
besorolásra. Nem érinti üzemtervezett 
erdőterület. Módosítása a területi 
terveknek való megfelelés, továbbá a 
biológiai aktivitás érték változás igazolása 
mellett lehetséges. Erdőterület nem 
csökkenhet. Javasolt irány a funkció 
függvényében beépítésre nem szánt 
terület, ahol a 10 % beépíthetőség mellett, 
gazdasági tervékenység folytatható. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

65 74 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Apát utca déli oldala 3206-
3210, 3192-3196 hrsz-ok. Jelen előírások 
szerint az ingatlanok jelentős 
korlátozásokkal építhetők be, vagy 
egyáltalán nem. Kérelem, a szabályozási 
terv változtatása, családi ház, vagy 
sorházas beépítés lehetőségre. Az elő,- 
oldal,- hátsó kerti méretek módosításával, 
akár telek összevonással. (pl.: 3206 és 
3192 hrsz-ok) 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett telek az Apát utca és a Vasúti 
pálya telkek közötti terület, Apát utcáról 
megközelíthető területének része. A 
tömbön keresztül húzódó V-3 jelú hrsz 
3199 sz. önkormányzati törzsvagyon 
részét képező árok húzódik. A kért 
telekösszevonás nem lehetséges. Az 
érintett telkek jelenleg K-2 szk építési 
övezetbe tartoznak, melyen "sportolással 
kapcsolatos létesítmények, szolgáltató, 
kereskedelmi, egészségügyi épületek, 
fitness-wellness célú létesítmények, a 
tulajdonos, a használó, a személyzet 
számára szolgáló llegfeljebb 4 lakás." 
alakítható ki. Az építési szabályzat szerinti 
elő oldal és hátsókert betartás mellett nem 
építhető be a telkek jelentős része. 
 
A területen jelentős árok fut, melynek 
megtartása indokolt. Ennek 
figyelembevételével javasolt a jelenlegi 
szabályozás megtartása 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

66 75 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 043/51 és 043/53 hrsz alatti 
ingatlan besorolásának megváltoztatása. 
A jelenlegi szabadidő sport tevékenység 
helyett a telek helyzetéből adódó 
autómosó építését engedélyező 
övezetként. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A tulajdonosi igények alapján az egész 
tömb egységesen Gksz-4 övezetbe kerül. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

67 76 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Fecske u. 2505/3 hrsz. alatti 
ingatlant jelenleg kettéosztja az építési 
övezet határ, úgy hogy egy új út alakulna 
ki köztük. Kéri a teljes telket egységesen 
az Lk-2b besorolásúra tenni úgy hogy az 
út is megmarad. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során megszűnik a tervezett 
átkötés, a kertvárosias lakóterület mellett 
javasolt a hatályos övezet megtartása, 
határának pontosítása. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

68 77 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 4880/1, 060/134, 4879/1, 
060/95, 060/24, 060/25, 060/28 hrsz 
ingatlan tulajdonosok kérik az ingatlanon 
átmenő út nyomvonalát megváltoztatni, a 
szerviz utat elhagyni. (Czimondor Tibor, 
Fatér István) 
 

Módosítás leírása 

 
Az északi szervízút elhagyható, a déli 
javasolt útkapcsolat pontosításra került. A 
módosítás során módosultak a 
közlekedési nyomvonalak és szélességek, 
melyek a terület feltárását a továbbiakban 
is biztosítják. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

69 78 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 060/95 hrsz alatti ingatlan Köu-
4 övezeti besorolásban van. Kérik ezt 
megszüntetni, szeretnék a Gip-3 ipari 
övezetbe soroltatni. Az ingatlan 
megközelítése a nyugati telekhatár menti 
úttal biztosítható. (Kondics Tibor és neje) 
 
 

Módosítás leírása 

 
68-as kérelemmel összevonandó 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

70 79 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 4618 hrsz. Szeretné a jelenleg 
Köu-3 jelű út besorolást valamilyen 
értékesíthető hasznosításba, övezetbe 
átsoroltatni. Válaszoltunk rá, hogy az egy 
feltáró út. Esetleg lehetne nem kötelező 
jelleggel, irányadóként jelölni útnak. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az út kapcsolat megtartása javasolt, a 
terület feltárásának logikus helye. 
Nyomvonala jobbra (keletre) tolódik, így 
önállóan nem hasznosítható szélességű 
utakat és részben önkormányzati 
tulajdonú telkeket vesz igéénybe. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

71 80 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 0144/58, 0144/60 hrsz. 
kapcsán is kéri, hogy hasznosítható, 
értékesíthető övezetbe kerüljön 
átsorolásra. 0144/58 hrsz jelenleg Gksz-4 
jelű övezet. A terület nagyság miatt 
további területek összevonásával lehet 
hasznosítani. A 0144/60 hrsz. Z-2 j 
 

Módosítás leírása 

 
23. számú indítvánnyal együtt kezelendő. 
A belső szervízút törlésre került. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

73 82 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kertváros Ifjúság u. 35. sz. 
5558/1 hrsz. alatti ingatlan jelenleg Lke-7 
jelű övezetbe van. Kéri az oldalkerti 
szélesség (4-4m) csökkentését, hogy 
szélesebb házat tudjon építeni. (Pintér 
Zoltán Szigetszentmiklós) 
 

Módosítás leírása 

 
Az építési hely ábrázolás megszűnik, így 
a HÉSZ előírásai alapján kell az építési 
helyet megállapítani. Az oldalkert mérete 
az építménymagasság fele, de nem lehet 
kisebb 3,0 méternél szabadonálló 
beépítés esetén.  
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

74 83 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Mátyás király u. 57. sz. 2782 
hrsz. Az ingatlan gépjárművel történő 
megközelítése problémás a Mátyás király 
utca felöl. A meglévő kiálló szigetes 
autóbusz várakozóhely miatt. Célszerű 
lenne, a Schwarz Dávid utca felöli 
kialakítás, de akkor ott a 

Módosítás leírása 

 
A meglő teleknyilvántartás szabályozási 
lekövetésével módosításra került a közút 
keleti végét érintő lehatárolása. Ezzel a 
telek kívánt megközelítése 
megvalósítható. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

75 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lke övezetben kérik egyértelműen 
megfogalmazni az építhető egységek számát.  
Ld.: Lke-1b  (1) pont övezet 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ (17) pontjának fő szövegében 
szereplő 4 lakás és utána az (1) pontban 
pedig az OTÉK-ra hivatkozik, ahol 4 lakás 
van. 1 pont kiegészítésében 6 lakás szerepel. 
A HÉSZ felépítése megváltozik, az 
elhelyezhető rendelettéi egységesk szána 
egyértelműsödik. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
HÉSZ hatályos rendelkezései 

76 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Előkertben, oldalkertben, hátsókertben 
elhelyezhető építmények. Ne szigorítsunk 
jobban mint az OTÉK (akár ne is 
szabályozzuk) 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ módosításra kerül, az OTÉK 
szabályaival megegyező módon. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 



77 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
078/2 hrsz. ingatlan állapota és a 
szabályozás előírása között ellentmondás 
van 
 

Módosítás leírása 

 
64. számú indítvánnyal együtt kezelendő. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 



 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

78 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Támogatjuk, ha valamilyen módon bekerülne 
a szabályozási előírásokban hogy 
közterülettel határos kerítés csak a kötelező 
szabályozási vonalra, vagy attól beljebb 
építhető. 
 

Módosítás leírása 

 
Rögzítjük a HÉSZ-ben. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

Kerítésekre vonatkozó előírások  
 

(1) Kerítést a telek meglévő vagy tervezett szabályozási 
vonalán, magánút határán, vagy e vonalaktól telek irányban 
legfeljebb 0,5 m-rel beljebb lehet építeni a kerítés elé történő 
növénytelepítés céljából.  
 

(2) A kerítések kialakítása a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 
történhet.  
 

(3) Útszélesítéssel (szabályozási vonallal) érintett, távlatban 
megszűnő telekhatáron csak ideiglenes kerítés létesíthető, és 
csak abban az esetben, ha a terepadottságok 
közlekedésbiztonsági okból indokolják.  
 

(4) Amennyiben az ingatlan megközelítését szolgáló közút vagy 
magánút kialakult vagy tervezett szélessége a 6,0m-t nem éri 
el, az ingatlan gépjárműközlekedésre alkalmas kapuját a 
telekhatártól legalább 2,0m-el beljebb, telken belül kell 
kialakítani.  
 

(5) Utcafronti kerítések magassága a közterület felőli oldalon az 
1,80 m-t nem haladhatja meg.  
 

(6) Köu- közlekedési célú közterületekről telkenként legfeljebb 
egy, 6,0 m-t meg nem haladó szélességű 
gépjárműközlekedésre alkalmas bejárat létesíthető. 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

79 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
B7-es tervlapon a 303 hrsz. alatti ingatlant 
Z-2b övezetbe sorolja, ami a szöveges 
részben nem szerepel. 
 

Módosítás leírása 

 
A településrendezési felülvizsgálatával a 
zöldterületek övezetei is változnak 
(zöldterületi közkertek és közparkok). 
Pontosodnak ez előírások is. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

80 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 1419 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán 
jelzett (kötelező elemként) út 
kialakításának már nincs létjogosultsága 
 

Módosítás leírása 

 
Az ingatlan nyugati és déli határában lévő 
út törlésre került. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

81 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A B8-as tervlapon a Murvás utca keleti 
oldalán a szabályozási vonalat 
véleményünk szerint az érintett telkek 
tulajdonosaival közösen kellene 
módosítani, hogy egy jobb kihasználású 
terület jöjjön létre. 
 

Módosítás leírása 

 
68. és 69. számú indítvánnyal együtt 
kezelendő. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

82 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 4703/2 hrsz. alatti ingatlannál a kialakult 
telekhatárhoz kellene az övezeti határt 
módosítani. Gip-3-ból Gip-2-be. 
Támogatjuk 
 

Módosítás leírása 

 
A 4703/2 hrsz-ú ingatlan Gip-2 övezetbe 
került átsorolásba. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

83 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A Mátyás király utca nyugati telekvégek 
és a Schwarz Dávid lakótelep melletti 
2805/57 hrsz. alatti ingatlannál jelölt 
kötelező szabályozási vonal 
felülvizsgálandó. A 2805/45 hrsz alatti 
lakóház engedélyezett északi 
kapubehajtójának figyelembe vételével. l 
 

Módosítás leírása 

 
A 74. szerinti módosítással a probléma 
megoldódik. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

84 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 2776/1 hrsz. alatti ingatlan nyugati 
oldalán hozott szabályozási vonalat 
javasoljuk módosítani a 2774 hrsz. alatti 
ingatlannál tervezett háromszög 
kialakítására. 
 

Módosítás leírása 

 
A Zsidi út keleti irányú szélesítését célzó 
szabályozás felülvizsgálatra került, a 
hatályos állapothoz igazodó zöldterület 
került kijelölésre. A portaépülettől északra 
a közút határa a meglévő telekhatárhoz 
került igazításra. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

85 84 
Építési 
hatóság 

 
25.§  
 
(3a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken 
a (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az autójavítás és 
karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A rendelet 25. § (3a) bekezdése szerint a „b” 
indexszel jelölt belvárosi területen 
autószerelő műhely újonnan nem helyezhető 
el. Ami tulajdoni lap szerint autószerelő 
műhely, de új tulajdonosa van, ott lehet új 
telephelyhez szakhatósági állásfoglalást adn 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályzat építésügyi szempontból 
fogalmaz meg elvárást új ilyen rendeltetésű 
épületet nem lehet építeni. A meglévő 
használata nincs tiltva. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

86 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az övezeti leírásokban több helyen 
visszahivatkozik a 3. §-ra, mely hatályon kívül 
lett helyezve. 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ javításra kerül 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

 
HÉSZ hatályos rendelkezései 

87 84 
Építési 
hatóság 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az olyan övezetekben, ahol a max. 
beépített % és a min. zöldterületi mutató 
=100 %, javasoljuk valamelyik 
csökkentését (burkolt felület biztosítása) 
 

Módosítás leírása 

 
Érintett  Ln-1 és Ln-2, Ln-2b (zöldfelület itt 
kialakult) övezetk szabályozása módosul. 
A felvetett probléma nem ellentmondás, 
fejlesztő, tervező választása, hogy a 
beépíthető terület nagyságán belül hogy 
alakítja az épület és a szükséges burkolat 
viszonyát.  
Általánosságban az övezetekben 10-20% 
közötti mérték marad burkolt felületek 
kialakítására. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

88 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szállásférőhely, apartman fogalmak 
meghatározása. 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ pontosításra kerül. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
HÉSZ hatályos rendelkezései 

89 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az övezeti leírások nem mindig a 
megfelelő bekezdésre (2. § (9) utalnak a 
kötelező garázs létesítésénél (pl. 6. § (6) 
1 pont) 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ pontosításra kerül. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

91 85 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kertváros, üdülő területből lehet-e 
lakóövezet? (5202-5208 hrsz-ú 
ingatlanok) 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanok Üü-1 övezetből Lke-
4 övezetbe kerülnek átsorolásba. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

92 86  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kertváros 5674 hrsz Üdülőterület lehetne 
lakás övezet 
 

Módosítás leírása 

 
Az 5674 hrsz-ú ingatlan a szomszédos 
ingatlaok övezetébe kerül átsorolásba, 
Üü-2-ből Lke-7 övezetbe. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

93 87  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Földhivatal melletti közút az 1200/1 hrsz-
ot érintő. Az 1200/2 hrsz. alatti gyalogút 
(kerékpár út) talán célszerűbb lenne. 
Nincs valós elképzelés és talán nem is 
szükséges az út léte. 
 

Módosítás leírása 

 
A tervezett összekötés önkormányzati 
telket érint, megtartása javasolt. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

94 88  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
KRESZ park –a Lovassy és Ady út közötti 
park 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az építésztervek alapján a Kresz park 
területigényének megfelelően módosult a 
sportterület és zöldterület határa. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

95 89  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Jelenleg tömbparkolóként használt területek 
legalizálása (Szabadtéri színpad, 
földhivatallal szembeni terület, Széchenyi u. 
sarka…) 
 

Módosítás leírása 

 
A területek maradnak a jelenelgi övezeteben, 
melyek egy esetleges későbbi beépítést is 
lehetővé tesznek. 

Alaptérképi állapot 

 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 



96 90  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Horváth Tihamér 4561 hrsz. ingatlan 
telephely melletti útszélesítés. 

Módosítás leírása 

 
Az út szabályozási szélessége már 
korábban a telekhatárhoz került 
igazításra, kismértékű szélesítés tervezett 
az árok felé. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 



 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

98 92  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Iparterületen (pl.: Jankó János u, 
Epreskert u. …..) a sok közterületi 
parkolók jelölése. 
 
. 

Módosítás leírása 

 
A magáningatlanokon, és a közlekedési 
területeken jelölt parkolók törlésre 
kerültek. Mindamellett ahol az utak 
szélessége lehetővé teszi továbbra is van 
mód, azok kialakítására. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

99 93  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Martinovics lakóteleptől keletre eső 
területen a kötelező utak ne legyenek 
kötelezőként megjelenítve. 
 
 

Módosítás leírása 

 
70. számú indítvánnyal együtt kezelendő. 
 
A terület tervezett feltárására reális 
javaslat, megtartása javasolt, a 
szabályozatlan spontán telekalakítások 
kerülendők. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

100 94  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Régészeti területek pontos 
beazonosíthatóságát 
 
 

Módosítás leírása 

 
A régészeti lelőhelyek ábrázolása 
aktualizálásra került az örökségvédelmi 
hatóság adatszolgáltatása, és az 
örökségvédelmi hatástanulmány alapján. 

Alaptérképi állapot 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

101 95  

 
11.§  
 
(4)Tömbbelsők feltárása közút vagy magánút létesítésével, 
illetve ahol az övezeti előírás erről külön rendelkezik, nyeles 
telek kialakításával lehet. 
 
( 8 )  Ha a terven jelölt tömbbelsők feltárására hívatott magánút 
kialakítása részlegesen, ütemezetten, vagy a tulajdonosi 
szándéktól függően, nem egyszerre épül ki, a tömbbelsőben 
kialakított telekre építési engedély adható, nyelestelkek 
létesítésével, vagy bármely közterületi kapcsolat igazolásával, 
a magánút teljes megvalósulásáig.  
 
(9)Nyelestelek esetén, ahol az övezeti szabályozás máshogy 
nem rendelkezik, szabadon álló beépítés engedélyezhető. Az 
oldalkertek kialakítását a 5. számú melléklet szerint kell 
biztosítani, a telek méreteitől függően az oldalkertek az 
optimális beépíthetőség érdekében felcserélhetők.  

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Nyeles telkek kialakítása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Hivatkozva a 82/2000 rendeletre 
(telekalakításokra vonatkozóan), javasoljuk 
továbbra is az övezetenkénti szabályozását, 
egyben a hatályos előrások felülvizsgálatával 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 
 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

102 96  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A Szent László árok melletti 4567 hrsz. út 
szélesítése a kialakult kerítés miatt 
valóban életszerű? 
 

Módosítás leírása 

 
A 96. számú indítvánnyal együtt 
kezelendő. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

103 97  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
ALDI-tól (4981 hrsz.)  nyugatra eső 
területen minden övezeti jel kerüljön 
feltüntetésre 
 

Módosítás leírása 

 
A terület övezete korábbi módosító 
indítványban foglaltak alapján módosul, 
az egész tömb egységes övezetve kerül. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

104 98  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kertvárosban az 5356/22 hrsz-ú 
útjelzésről vegyük le a gyalogos útjelzést 
mivel az 5356/26, 5356/27 hrsz-ú telkek 
megközelítését is ez biztosítja. Zavaró a 
gyalogos funkció. 
 

Módosítás leírása 

 
A Gyöngyvirág utcával merőleges 
útszakasz kizárólagos gyalogos forgalma 
törlésre került, és az út végén forduló 
került kiszabályozásra. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

105 99  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szent József u. északi végét keresztező 
1875 hrsz. út szélesítése 
 

Módosítás leírása 

 
Az út szélesítése törlésre került. A Kilakult 
szélességű utca további szélesítése csak 
a szomszédos (1876 hrsz ) telek teljes 
igénybevételével reális.  
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

106 101  

 
7.§ (1) bekezdés 6. pont  
 

Megengedett építménymagasság: max. 9,5/12,5 m 

min. 3,5 m;  
 
kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti 
telepítési távolság < 9,5 m, ott az építménymagasság 
legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság 
lehet. 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Múzeum utca Vt-1 övezet. 
Telepítési távolságot ír elő. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ építési magasság – telepítési 
távolságra vonatkozó rendelkezései 
pontosításra kerülnek. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

Hatályos szerkezeti terv 



 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

107 102  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az Interspar (4576/9 hrsz.) és Penny 
(4582/2 hrsz.) között a szabályozási 
terven jelölt utak jelölése már nem 
időszerű. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozás a kialakult állapot 
figyelembevételével módosításra kerül. 
Aterület beépült, az autós és gyalogos 
közlekedés felületei kialakultak. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

108 103  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Javaslatot szeretnénk, hogy vannak övezetek 
ahol (kialakult beépítés esetén is) kétlakásos 
lakóépület építhető. Ugyanakkor a már 
kialakult társasházak 4-8 lakásosak. Hogy 
lehetne ezt a valóságnak megfelelően 
kezelni? Ld.: Vaszary Kolos utca 
 
 

Módosítás leírása 

 
Amennyiben egy területen meghatárózó 
számban van jelen a az előírástól eltéső 
lakásszám, érdemes lehet az övezt 
felülvizsgálata. 
Általánosságban azonban ez nem 
ellentmondás, a meglévő, többlakásos 
épületek fennmaradhatnak, az új épüetek 
építésénél kell megfelelni az elvárásnak. 
 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

109 105  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Ahol még nincs HÉSZ azokat a területeket 
is kezelni.  Balaton part – (Ládagyár 
területe, horgászok,) 
 

Módosítás leírása 

 
A Libás strand, és a ládagyár területére a 
hatályos vízpart rehabilitációs 
tanulmányterv szerinti területeket, 
övezeteket tudjuk jelölni. 
 
Fenékpuszta esetében egyeztetés 
javasolt a kezelővel a fejlesztési 
elképzelésekről. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

111 107  

 
2.§  (7) 
 
Amennyiben az ingatlant új szabályozási vonal érinti, a 
meglévő és a tervezett szabályozási vonal közötti területrész 
közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút 
lehet. 
 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kérjük megvizsgálni, hogy szabályozási tervi 
szinten meg lehet-e határozni a közforgalom 
számára megnyitott magánút kialakításának 
kötelezettségét. 
 

Módosítás leírása 

 
A magánutak létesítésének szabályai, 
kialakításuk lehetőségei rögzíthetők a HÉSZ-
ben. Közforgalom számára megnyitott, vagy 
attól elzárt státusza is. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 
Gépjárműforgalomra igénybe vett és a közforgalom előtt 
megnyitott magánutak legkisebb telekszélessége 6,0 m, a 
gazdasági területeket feltáró magánút minimális szélessége 
tekintet nélkül annak közforgalom előtt való megnyitottságára 
8,0m. A közforgalom elől elzárt és nem gazdasági területeket 
feltáró magánutak létesítése esetén a magánút szélessége 
nem lehet kisebb 5,0 m-nél. 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

112 108  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A VSZK területét ( 917/15, 917/16 hrsz) 
kérjük újra szabályozni, kifejezetten a 
mellette lévő sportpályára tekintettel. 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során az előírt mélygarázs 
létesítési kötelezettség törlésre kerül, és 
a terület déli részén új közpark kerül 
kialakításra. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

113 109  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A kerékpár utakat a valóságnak megfelelően 
kérjük a terveken feltüntetni. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely kerékpárhálózati terve alapján a 
várost érintő meglévő és tervezett 
kerékpárutak átvezetésre kerültek. 

Alaptérképi állapot 

 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 



114 109  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A magán területeken lévő zöld területek 
jogi helyzete? (városi kisajátítás) 
 

Módosítás leírása 

 
6. számú indítvánnyal közösen kezelendő 
indítvány. 
 
A magántulajdonban lévő, zöldterületként 
szabályozott területek távlatban 
önkormányzati tulajdonba kerülése a cél. 
A meglévő és tervezett zöldterületeket a 
térségi tervek a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben kiemelt szigorúsággal 
kezeli, megszüntetésük nem, 
áthelyezésük lehetséges. 

Alaptérképi állapot 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

115 110  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kertváros Gyöngyvirág u. 5414 
hrsz. ingatlan felosztásából keletkezett 
5414/1 hrsz. alatti ingatatlan. Jelenleg 
Lke-8 jelű övezetbe sorolt. Az előkert 8,0 
m, az oldal és hátsókert 6,0 m. Kérelem: 
Az övezetben előírt előkerti méret 
csökkentése az OTÉK általi 5,0 m 
nagyságra.  A telek mélysége cca.:26,0-
22,0 m. 
 

Módosítás leírása 

 
Az új HÉSZ-ben általánosságban 
rögzítésre kerül, hogy a 25,0 méter 
mélységet el nem érő telkek esetében 0,0 
m hátsókertet kell tartani. E rendelkezés 
segíti a telek használatát. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

116 111  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Pálma cukrászda (1538/4 hrsz.) 
és attól délre eső sorházas ingatlanok 
(1537/1-1537/7 hrsz.) nyugati oldalán út 
szélesítésre szabályozott 1539 hrsz alatti 
közterület szélesítése nem 
megvalósítható. Az üzlet kiépült szinte a 
közterület határáig. Meg kellene szüntetni 
a szélesítést. Gyalogos forgalomnak 
működik most is. 
 

Módosítás leírása 

 
A magánút Köu-5 jelű közútba került 
átsorolásba, melynek szélességét a 
kialakult telekhatárhoz igazítottuk. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

117 112  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Bem J. u. 33. sz. 515 hrsz. 
Jelenleg iroda üzlet megnevezésű 
ingatlan. A Vt-3b övezetben az egységek 
lakássá alakításhoz ingatlanon belül 
garázs meglétét írja elő. Mivel ez a 
beépített ingatlanon nem biztosítható kéri 
a korlátozó garázs szüksége 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
Hatályos rendelkezkezés 
 
2.§ (9) 
 
(9) Az építmények, önálló rendeltetési 

egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához az országos 

településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendeletben (OTÉK) előírt 

mennyiségű és fajtájú gépjármű 

elhelyezési lehetőségét, továbbá 

rendszeres teherszállítás esetén 

rakodóhelyet kell a telken biztosítani, az 

Lk, Vt-3b jelű övezetekben új építés, 

bővítés esetén, új lakásonként illetve 

rendeltetési egységként garázs 

létesítendő. 

Az új HÉSZ-ben elvárásként a telken 

belüli járműelhelyezés jelenik meg. 

 

 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

118 113  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kinizsi Pál utca 56. sz. 3340 
hrsz. Az ingatlanon 2 lakás és két 
műterem egység található. Az övezeti 
előírás több lakást nem enged elhelyezni. 
Ezt építtető tudta, de a sokadik új 
tulajdonos csak vásárlás után jött rá, hogy 
a műterem rendeltetés 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
 
6.§ (18) 1. pont 
 

▬az Lke-2 jelű övezetben kivételesen 

legfeljebb 4 lakás vagy egyéb rendeltetési 

egység akkor létesíthető, ha a telekméret 

meghaladja az övezetre előírt kialakítható 

telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.  

A területen nem cél az előírtnál több 
rendeltetési egység elhelyezése. 
Javasolt a HÉSZ-ben rögzíteni: 
 
Az övezetben legfeljebb 4 rendeltetési 
egység csak meglévő épület huzamos 
tartózkodásra szolgáló rendeltetésének 
megváltoztatásával jöhet létre, a meglévő 
épület beépített alapterületének és az 
épület tömegének megváltoztatása nélkül, 
abban az esetben, ha az összes 
rendeltetés utáni járműelhelyezés telken 
belül biztosított, és a zöldfelület mértéke is 
megfelel az előírásoknak. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

119 115  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Lippay Gáspár u. 5. sz. 4669/1 
és 4669/2 hrsz. alatti telephely átsorolását 
kéri a Gksz-1 övezetből, Gip-3 gazdasági 
övezetbe, övezethatár módosítással. A 
vállalkozási tevékenységéhez az ipari 
övezetben lehetséges tevékenységek 
felelnek meg. 
 

Módosítás leírása 

 
A 4669/2 hrsz-ú telephely Gksz-1 
övezetből a szomszédos Gip-3 övezetbe 
került átsorolásba. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

120 116  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 4684/25, 4684/27, 062/71 hrsz. 
alatti ingatlan tulajdonosai kérik  a jelenleg 
Gip-3 jelű övezetben lévő ingatlanaik, 
telephelyeik szétválasztása, önálló hrsz-ra 
alakítása céljából, hogy az övezeti 3500 
m2 minimális teleknagyságot csökkentsük 
2500-ra. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanokat javasolt átsorolni 
Gip-1 jelű övezetbe, ott a tervezett 
telekalakítás végrehajtható. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

121 117  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 043/3, 043/57 hrsz. alatti 
ingatlanok övezeti átsorolását kérik K-2 
övezetből Gksz-4 övezetre. Övezeti 
határmódosítással, mivel a szomszédos 
ingatlanok is már ez az övezeti besorolás 
van. 
 

Módosítás leírása 

 
A 043/3, 043/57 hrsz-ú ingatlanok teljes 
tömbje Gksz-4 övezetbe kerül 
átsorolásba. 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

122 118  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
4687/16 hrsz. ingatlanon északi 
oldalhatárhoz közel van egy régebben 
épült épület. Szeretné az északi 
oldalhatárra kiterjeszteni az építési 
lehetőséget (mint oldalhatáros beépítés). 
 

Módosítás leírása 

 
82. számú indítvánnyal együtt kezelendő 
módosítás. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Fenyves allé melletti 6002-6055 hrsz. alatti 
tömb. Kéri a zöld terület áthelyezését a 
tömb központi részébe. A 30 méter 
szélességű belső főút szélességét kéri 
felülvizsgálni. Az  
• a Z-2 jelű zöldterület áthelyezését 
nemcsak a tömb központi részére, hanem a 
Csókakői-patak, illetve a Szent Miklós út 
folytatása által határolt sarkára is 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy azt a jelenlegi 
lakott terület polgárai is kihasználhassák,  
• a tömbön keresztül futó főútnak nemcsak a 
szélességét, hanem a teljes létjogosultságát 
kértük felülvizsgálni és azt a saját 
területünkről törölni, mert a mellékutcákat 
(ahogy az alaptérképen is látható) a 
kötelező szabályozási vonalak nélkül is ki 
tudjuk alakítani,  
• a zöldterület és a főút kikerülésével a 
6011/3 hrsz-ú úttól északra fekvő területet 
az időközben elfogadott átsorolásnak 
megfelelően teljes egészében Vt-3 övezetbe 
kérjük sorolni. 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során a teljes térség 
felülvizsgálata megtörténik. A terület 
tengelyét jelentő, tervezett gyűjtőút 71-
es útra való kikötése okafogyottá vált, 
nyomvonalának módosítás szükséges. 
Ezzel összefüggésben tervezett 
kiszolgálóutak nyomvonala, övezetek, 
határai is módosulnak. A terület 
alapvető rendeltetés továbbra is a 
lakófunkció  marad. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

124 120  

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Elkerülő utak helyzetének változásával 
szerintük szükségtelen ez a kiszabályozott 
nagyság. 
 

Módosítás leírása 

 
A 71-es út szabályozási szélessége korábbi 
indítvány alapján pontosításra kerül. További 
tervezett országos utak a terv szerinti 
szükséges méretben kerültek rögzítésre a 
terveken. 

Alaptérképi állapot 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó 

  
Átnézeti térkép 

125 121 

Nyugat-
dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
1980-as években épült a Keszthely 0290, 
0423 hrsz. alatti ingatlanok 
vízgazdálkodási övezetbe sorolása. van. 
Kéri lehetővé tenni az övezeti határ 
változtatással, hogy a telepek területét a 
töltéshez lehessen csatolni. Ezt most az 
eltérő övezeti besorolás miatt nem tudja 
megtenni. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanok vízgazdálkodási 
területbe kerültek átsorolásba. 
 

Alaptérképi állapot 

 



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 



 

 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

126 122 Építéshatóság 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Jókai utca 16-18-20 sz. (694, 693 hrsz) 
alatti ingatlanoknál, útszélesítés, út 
sarokképzés. Ahol nincs előkert ott ez 
nem megvalósítható. Kérjük felülvizsgálni. 

Módosítás leírása 

A Móricz Zsigmon utca – Jókai utca sarkát 
érintő szabályozási kötelezés törlésre 
került. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

128 124 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

B-9 Római utca helyesen Római út
B-2 Balassi Bálint utca helyesen Balassa
Bálint utca

Módosítás leírása 

Az utcanevek a kérésnek megfelelően 
javításra kerültek az alaptérképen. 

Alaptérképi állapot 



Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

129 125 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Vt-3 Zöldfelület a táblázatban 40% a 
szöveges részben 30 % ot határoz meg 
javítani kell. 

Módosítás leírása 

A HÉSZ-en belüli ellentmondás javításra 
kerül. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

130 126 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

805/35 (Pakura tároló) 3 oldalról út van 
ezért a építési hely kijelölését javasoljuk, 
így hasznosíthatóbb lenne a terület. 

Módosítás leírása 

A módosítás során a vegyes terület határa 
északra tolódik, környezetében a 
közlekedési területek és zöldterületek 
határai módosulnak. A terület a hatályos 
előírások alapján hasznosítható. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

131 127 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

71 sz főút és 73162 j. út késztetődében 
csomópont kialakítása. 

Módosítás leírása 

2021-ben a csomópont kiépítésre került, a 
szabályozási terv körforgalommal 
megoldott csomóponti megoldással 
számol, azonban a kialakított megoldás 
nem ez. A kapott tervanyagok alapján a 
szabályozási területigény felülvizsgálatra 
került. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

132 128 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Sörház utcai szélesítés levétele a 
Ranolder iskolánál. 

Módosítás leírása 

27. számú indítvánnyal együtt kezelendő
módosítás.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

134 130 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Pál utca ne legyen övezeti határ 24-26 
egész utcában 

Módosítás leírása 

4. számú indítvánnyal együtt kezelendő
módosítás.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

135 114 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

(Szente Zoltán) 4982-4983 

Módosítás leírása 

103, 121 számú indítvánnyal együtt 
kezelendő módosítás. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

136 131 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Kertváros 7 db ingatlan övezeti 
módosítása üdülő övezetből lakó, 5208 
(két rendeltetési egyésges üdülő). Nem 
tér el a környezetétől. 

Módosítás leírása 

Az érintett ingatlanok Lke-4 övezetbe 
kerültek átsorolásba. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

137 132 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Árpád utca építési vonal és oldalkert 
felülvizsgálta 

Módosítás leírása 

60. számú indítvánnyal közösen 
kezelendő módosítás.

Az Árpád u., Nagy Lajos u., Magyar 
utcákban jelzett építési vonalak törlésre 
kerültek. 

Az övezetben kialakítandó beépítési mód 
oldalhatáron állóra változik, melyben az 
oldalkert méretére vonatkozó előírást a 
HÉSZ részletezi. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

139 134 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Cserszegtomaj Dobogó Major előtti 
kerékpárút és a Keszthely un. Hévízi 
kerékpárút összekapcsolásának feltüntetése 

Módosítás leírása 

113. számú indítvánnyal közösen kezelendő
módosítás. A javasolt szakasz feltüntetésre
kerül.

Alaptérképi állapot 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 



140 135 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely, Apát utca Kemping mellett 
üdülő övezet lakó funkció elhelyezhető 
legyen 

Módosítás leírása 

A kemping területének keleti oldalán 80-
90 m szélességben vegyes terület (Vt-10) 
kerül kijelölésre, a terület társasházak 
építésére alkalmassá válik. Az övezeti 
előírások lazább beépítésű, a 
szomszédos telkeken megvalósult 
épületeknél nem nagyobb épületek 
lehelyezését teszi lehetővé. A Móra F. utcai
oldalon a családi házas övezet jelenne 
meg.

Alaptérképi állapot 

Hatályos szerkezeti terv 



Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

142 137 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Deák Ferenc utca út levétele 
önkormányzati telekről, a földhivatal 
épületet mellett. 

Módosítás leírása 

Törlésre kerül, marad változatlanul.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

143 138 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Törzsök Csaba Z+D szemben út szélesség 
csökkentés, hátsó szervízút szükségessége 

Módosítás leírása 

38. és 138. számú idítványokkal együtt
kezelendő módosítás

Alaptérképi állapot 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

144 139 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Kastély Agár pálya övezeti besorolás 
módosítása Lke-8 ró Kk-1tk-ra. Nem 
kötelező jellel jelölt út megszűntetése. 
Utasoktól nyilatkozat erre. 

Módosítás leírása 

Az érintett terület a szomszédos 
kastélyterület övezetébe, azaz Kk-1 tk 
övezetbe került átsorolásba, a javasolt út 
törlésre kerül. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

145 140 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely régi kemping hrsz: 3114/9. A 
szürke úttal jelölt terület jobb 
oldala(Gyenes felől) lakás elhelyezésére 
is legyen jó 

Módosítás leírása 

u.a 140.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

146 141 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Nagy Tuksa Krisztián, Epreskert utca 6/2 
4724/7 hrsz előkerti távolságok 
pontosítása 

Módosítás leírása 

A HÉSZ-ben a Gip-3 övezet kialakult 
előkert meghatározásáról rendelkezni 
szükséges. 

Hatályos rendelkezés: 

Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén 
parkoló alakítható ki, az előkert legalább 
8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m 
legyen (saroktelek esetén legalább egyik 
utca mentén kötelező). 

Az övezetben az előkertek egységesen 
8,0m-ben kerülnek rögzítésre. Az előkert 
méretén belül álló épületek használata 
nem korlátozott, felújíthatók. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

147 142 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Ruggeri Ildikó Kinizsi Pál utca és Ruszek 
József utca összekötés szükséges a keleti 
telekhatáron? 

Módosítás leírása 

Az átkötés nem alakult ki, elhagyható. A 
módosítás során a tervekből törlésre 
kerül. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

148 143 
15.§ (24)

(24) A város vízpart rehebilitációs szabályozási
követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a
zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések:

1. A Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe
vevők pihenését- és szabadidő eltöltését szolgáló
létesítmények elhelyezésére szolgál.

a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult 
beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig bővíthető.  
b.) Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám 
berendezés, szobor, diszkút, pihenő pad, köztisztasággal 
kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés 
céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, stb., az 
OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre 
vonatkozó előírás szerint; 
c.) Az övezetben elhelyezhető építmények magassága a 
6,0 m-t nem haladhatja meg. 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

A Balaton-parti (nyilvános mosdó) 
szabályozási terv módosítás Z1VPRT övezet 
3817/1 hrsz-ú vendéglátó funkció szállás 
nélkül lehetővé tétele. 

Módosítás leírása 

HÉSZ rendelkezései kiegészítésre kerülnek. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 



149 144 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Horváth-Szabó Mónika Keszthely Fejér 
György utca 584/2/A/11 hrsz. üzlet 
rendeltetésmód-váltás szálláshellyé. 

Módosítás leírása 

A HÉSZ rendelkezései biztosítják 
szálláshely rendeltetés módosítását. 

7.§ (1)

Vt-1 jelű övezet elsősorban lakó- és 
települési szintű oktatási-, igazgatási-, 
kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, 
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, 
egyházi- valamint sportépítmények 
elhelyezésére szolgál 

Alaptérképi állapot 

Hatályos szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

150 145 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Deák Ferenc. u. hátsó kert övezeti határ 
módosítás 

Módosítás leírása 

127, 142 számú indítvánnyal közösen 
kezelendő módosítás. 

Alaptérképi állapot 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

151 146 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

HRSZ 1113, Pethő utca- építési telek 
viszonya 

Módosítás leírása 

Az ingatlannal szomszédos közterület 
szabályozása pontosításra került. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

152 147 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Pethe-Béri Balogh- Festetics egyetem 
felőli oldalon út szélesítés felülvizsgálata 
1227 hrsz 

Módosítás leírása 

Az ingatlan észak-keleti sarkát érintő 
közterület szélesítés törlésre került. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

153 148 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Társasházak, üdülőknél parkolás – zöldfelület 
viszonya. Parkolót még gyephézagos burkolat 
esetén se lehessen beszámítani a 
zöldfelületbe.

Módosítás leírása 

HÉSZ-t érintő pontosítás. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

154 148 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Belvárosban lakásszám-korlátozás 
megszüntetésének átgondolása. Nem készül
jelenleg ilyen módosítás. 

Módosítás leírása 

Az indítvány pontosítása szükséges. A korábbi
elképzelés az volt, hogy belvárosban nem lesz 
kötelező garázsépítés, de a telken belüli 
parkolást megemeljük lakásonként 1,3-1,5 
szorzóval. Ezt a jelenleg érvényben lévő 
korm.rendelet nem teszi lehetővé. A 
lakásszám korlátozás így marad a jelenlegi 
megfogalmazásban, ahol van ilyen. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

155 150 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Keszthely-Kertváros fejlesztése– 
szabályozást érintő változtatási javaslatok 

Módosítás leírása 

Az indítvány pontosítása szükséges 
beépítési koncepcióterv alapján. Ezt 
követően lehet kidolgozni az 
indítványt. 

Alaptérképi állapot 

Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 



157

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Gyenesdiás határába tervezett új ipari 
szabályozási környezetének kialakítása  

Módosítás leírása 

Az egykori honvédségi gyakorlótéren 
Önkormányzat gazdasági terület fejlesztést 
tervez. a terület szomszédos Gyenesdiás 
gazdasági területével. A tervezett 
feltáróutak igazodnak a gyenesdiási 
tervezett utakhoz. A területek kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területeb kerülnek 
(Gksz-3). 

Alaptérképi állapot 

Hatályos szerkezeti terv 



Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

158

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

5356/4, /20, /21, /23 hrsz-ú ingatlanok 
zöldterületi érintettségének 
felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

A zöldterület megszüntetése után zöldterület 
visszapótlási kötelezettséggel jár, melynek 
helyszíne nem tisztázott, tervezési feladat a 
javaslatok kidoglozása.

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 

159

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Zkk övezetben egységesen 6,0 
méteres épületmagasság megengedése.

Módosítás leírása 

A HÉSZ előírásaiban az épületmagasság e 
szerint kerül rögzítésre. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

160

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Lőtér melletti szociális lakások Lke-6 
helyett Lke-1 övezetbe való 
átsorolása, lakásszám korlátozás 
felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

A módosítás során az érintett tömbök 
Lke-1 övezetbe kerülnek átsorolásra, ahol 
1200 m2 telekméret felett telkenként 6 
lakás elhelyezhető. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

161

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

2191 északi szakaszán szabályozás 
törlése 

Módosítás leírása 

Az érintett ingatlan előtt a közlekedési terület 
tervezett nyomvonala és szélessége a 
kialakult állapotok figyelembe vételével kerül 
pontosításra. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

162

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Városház utcát érintő szabályozás 
törlése 

Módosítás leírása 

Kialakult állapot megtartása az 
elsődleges szabályozási szempont az 
érintett területen. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

163

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Áthajtók szükségességének 
felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

A hatályos szabályozási terven az építési 
helyekhez kapcsolódóan javasolt áthajók is 
rögzítésre kerültek a szabályozási terven. Az 
új terv építési helyet nem ábrázol, az áthajtók 
ábrázolása is okafogyottá válik. 

Alaptérképi állapot 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

164

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

573/2 az övezetben a tömbbelsőre 
előírt 5,5 m építménymagasság 
felülvizsgálata, valamint a telek egy 
övezetbe kerüljön besorolásba 

Módosítás leírása 

A módosítás tervezési program, építészeti 
vázlatterv (telepítési tanulmányterv) 
alapján javasolt. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

165

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Nádas köz az ingatlan nyilvántartás 
szerinti határokkal közlekedési 
területként kerüljön ábrázolásra. 

Módosítás leírása 

A Nádas köz összeköti  a Móra Ferenc utcát 
a Névtelen utcával. ennek fenntartása a 
jövőben is javasolt. 

Alaptérképi állapot 

Hatályos szerkezeti terv 



Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám 
Önk. 

sorszám 
Indítványozó Átnézeti térkép 

166

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Bécsi Kapu utcától nyugatra lévő, egykori 
laktanya területén a területfelhasználások 
felülvizsgálata, gazdasági területek, 
napelempark kijelölése. Az üdülőterületek 
funkció átgondolása.

Módosítás leírása 

Önkormányzat fejlesztési elképzelései 
alapján, a terület alapvető feltárásának 
megtartása mellett, a területfelhasználás, 
övezet módosul. a területen megjelenik a 
gazdasági célú terület (Gksz), a 
napelempark, a zöldterület átsrtuktúrálódik 
(nem csökken), a lakó-üdülő-vegyes 
területek határai módosulnak. 

Alaptérképi állapot 



Hatályos szerkezeti terv 

Tervezett szerkezeti terv 



Hatályos szabályozási terv 

Tervezett szabályozási terv 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó HÉSZ hatályos rendelkezései 
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Belvárosban lakásszám-korlátozás 
megszüntetésének átgondolása. Fent leírtak
alapján jelenleg nem készül. 

Módosítás leírása 

Az indítvány pontosítása szükséges. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

168

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Tervezett napelempark szabályozási 
környezetének biztosítása 

Módosítás leírása 

Keszthely 0495/35, 0207/24, valamint 5356/4 
és környezetének átsorolása szükséges (Kb-
np) beépítésre nem szánt különleges 
napelempark övezetbe.  

A pontos helyszínek ismeretében a 
szabályozási környezet a beruházások 
helyigényének megfelelően változik. 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Erdészeti adatszolgáltatás alapján 
erdőterületek felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

A meglévő és tervezett erdőterületek a 
szabályozási terven eltérnek az erdészeti 
hatóság adatszolgáltatásától, valamint a 
települést érintő össz. erdőterület jelentősen 
meghaladja a térségi rendezési tervben 
ábrázolt területeket. 
A szabályozási tervben az erdészeti hatóság 
adatszolgáltatása alapján az erdőterületek 
felülvizsgálatra kerülnek. 



Sorszám Önk. sorszám Indítványozó Átnézeti térkép 

170

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

Közúti hálózat és közterületek helyigényének 
felülbizsgálata a teljes közigazgatási területet 
érintően 

Módosítás leírása 

A legfrissebb földhivatali alaptérkép 
szolgáltatás alapján, valamint a kialakult, és 
tervezett közlekedési rendszer teljes 
felülvizsgálata szükségessé vált. 




