


 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

A Keszthely Festetics – Csárda – Napsugár utcák által határolt tömbre vonatkozó 

szabályozás módosításának véleményezési eljárás keretében 2021. augusztus 4-ére 

Keszthely Város Polgármestere által összehívott egyeztető tárgyalásról 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív alapján 

Dátum:  2021. augusztus 4. 

Helyszín:  Keszthely Város Önkormányzata hivatalos helyisége 

 

Riedl Tamás Városi Főépítész köszöntötte a megjelenteket. A köszöntést követően Agg Ferenc 

településtervező közreműködésével a tervezett módosítással kapcsolatos eltérő vélemények 

megvitatására került sor, melynek során a jelenlévők az alábbiakban egyeztek meg.  

 

 

Államigazgatási szervek véleményei: 

 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

Az Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályától ugyanazon eljáráson belül, a módosítással 

kapcsolatban kettő darab, egymástól eltérő vélemény érkezett. Az Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály a tárgyaláson nem képviselte magát, a tárgyalással 

kapcsolatosan előzetes írásos véleményt nem közölt. Az önkormányzat a bejött 

vélemények közül a kifogást emelő, Balla Gyula ügyintéző által jegyzett véleményt nem 

fogadja el, miután az a beépítettség intenzitásának növekedését kifogásolta. A 

megengedett legnagyobb beépítettség növekedésének ténye a tervezett módosítás során 

nem áll fent. A 4048 hrsz.-ú terület beépíthetősége a jelenlegi és a tervezett szabályozás 

szerint a Festetics György utca alatti térszinten egyaránt 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

 
 

 

A véleményt az önkormányzat elfogadja, az alátámasztó munkarész tartalmát 

meghatározó települési főépítészi feljegyzés a záró dokumentumhoz csatolásra kerül.  

 

 
 

A környezeti értékelés szükségességről szóló eljárást az önkormányzat a véleményezési 

szakasz lezárását megelőzően lefolytatta. Az egyeztető tárgyalás során a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa nyilatkozott arról, hogy környezeti értékelés 

lefolytatását nem tartja szükségesnek. A környezeti értékelés szükségességével 

kapcsolatos véleménykérés anyagát a záró dokumentáció fogja tartalmazni.  



 

 

 
 

 

Az egyeztető tárgyalás során Riedl Tamás városi főépítész jelezte a résztvevők felé, hogy 

a jelenlegi módosítás a 4048/1 hrsz.-ú területen tervezett beruházás megvalósíthatósága 

érdekében szükséges eljárás, melynek rövid határidőn belül történő lezárása a beruházás 

megvalósíthatósága szempontjából fontos. 

Az Állami Főépítész munkatársa Takács Anna nyilatkozta, hogy a teljes tömb területére 

kiterjedő szabályozás esetén a véleményezési eljárást ismételten le kell folytatni.  

A felek megállapodtak abban, hogy a szabályozási terv módosítása a tömb teljes területére 

nem fog kiterjedni. Riedl Tamás főépítész tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

településrendezési tervek teljes felülvizsgálatát az önkormányzat megrendelte, a 

változással érintett terület tömbjére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára a város teljes 

területére kiterjedő új terv készítésekor fog sor kerülni.  

 

 

A véleményezési dokumentumban rögzített információk hiányossága kiegészítésre, hibája 

javításra kerül. A 4048 hrsz.-ú telken tervezett beruházást helyesen három ütemben, 

három különböző telken tervezi megvalósítani a beruházó, mely három ütemhez 

telkenként kettő, összesen hat szekció tartozik. A tervezett telekhatárokat feltüntető 

helyszínrajz a következő: 



 

 

 

 

 

A tervezett telekosztást javasolt elemként a szabályozási terven feltüntetésre kerül, a 

szabályozás tervezet saroktelkek esetén nem határoz meg eltérő szabályozást.  

 

 

Az egyeztető tárgyaláson az Állami Főépítész felvetését figyelembe véve a tervezett 

szabályozás egyes elemire vonatkozóan a felek között az alábbi megállapodás született:  

 A szabályozás módja a helyi építési szabályzat jelenlegi szerkesztése szerint 

tervezett. Konkrét helyszínre utaló szabályozási elem alkalmazását a jelenlévők 

szükségesnek tartják, ugyanakkor a szabályozás során törlésre kerül az 

utcanevekkel és helyrajzi számmal történő megjelölés.  



 

 

 

 Beépítés módja: az övezethez kapcsolódó közterület legmagasabb szintje alatt 

zártsorú, felette szabadon álló 

 Legnagyobb beépítettség mértéke: az övezethez kapcsolódó közterület 

legmagasabb szintje alatt 60%, felette 40% 

 A beépítési magassággal kapcsolatos szabályozás módját a jelenlévők elfogadták, 

mely alapján tervezők, szükséges esetben az ingatlanon sávosan jelölik a maximális 

beépítési magassági mértékeket.  

 

A mélygarázs szintjének bemutatásával az alátámasztó dokumentáció kiegészítésre kerül. 

A zártsorú beépítés lehetőségével a beruházásnak és a szabályozásnak a célja az, hogy 

terepszint alatti épületrészként lehetővé tegye a beépítést növelve ezzel a mélygarázs 

szintjének alapterületét, a lakásokhoz tartozó garázsok és tárolók elhelyezhetőségét. A 

tervtanácsi bemutatásra megküldött tervek tervezett pinceszinti alaprajza az alábbiak 

szerint támasztja alá az előzőeket: 

 



 

 

 

A tárgyaláson a felek rögzítették, hogy a hatályos szabályozás szerinti építési hely jelölés 

a szabályozási terv jelmagyarázata értelmében irányadó jellegű, a jelölés definíciója: új 

épület elhelyezésére javasolt terület. A terv szerinti beépítésnek megfelelően az előkertek 

méretét és az övezet déli határa mentén a be nem építhető terület (oldalkert) mértékét 

kötelező építési hely jelöléssel definiálja a szabályozás. A véleményezésre megküldött 

tervdokumentáció a Csárda utca felől 5 méteres előkert szabályozását tartalmazza a 

hatályos szabályozásban szereplő 6 méterhez képest. E változtatásról a szabályozási terv 

módosításáról szóló 2020. február 27-i határozat előzetes döntést nem tartalmazott, e 

kérdés lezárását az egyeztető tárgyaláson részt vevő felek egy további egyeztető 

tárgyalásra halasztották.  

 

 

A településtervező az egyeztetés során tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bemutatott terv 

mélygarázs szintje nem terepszint alatti építmény, miután a felépítménnyel nem 

rendelkező rész szerkezetileg nem önálló építmény. Az OTÉK-ban a terepszint alatti 

építmény definíciója a következő: 



 

 

123. Terepszint alatti építmény: olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve 

is - a bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,00 m-rel emelkedik ki a környező 

(szomszédos) és a csatlakozó terepszintből, legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli 

homlokzatfelülete van, és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati 

felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti 

szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik. 

Ennek következtében a telek beépítettsége az OTÉK előírásainak figyelembe vételével 

(OTÉK 1. Melléklet 114. 115. Pont) 40%-ban kerül meghatározásra, mely mellett 

lehetőségként a kapcsolódó közterület legmagasabb szintje alatt a beépíthetőség 60%.  

 

 

Az egyeztetés során a településtervező vélelmezte, hogy az önkormányzatnak célja az 

építésszabályozással az építési telek területén a lakásokhoz és egyéb funkciókhoz kapcsoló 

gépjárművek, kerékpár és egyéb tárolók elhelyezhetőségéhez a szabályozási feltételek 

biztosítása. Ennek következtében szükséges a nagyobb alapterületű mélygarázsszint 

kialakítása. A teremgarázs szint feletti zöldfelület - a fenntarthatóan alkalmazható, 

növényzettel intenzíven beültethető 41-80 cm-es termőréteg esetén - az OTÉK 5. 

melléklete alapján csak 40%-ban számítható be a területi mérlegbe.  

Az egyeztetés során a város főépítésze kérte a tervezett beépítés szerinti telkenkénti 

zöldfelület mértékének meghatározását. Az egyeztetés során ez nem volt meghatározható, 

a tervező jelezte, hogy azt a későbbiekben tudja megküldeni az önkormányzat felé.  

A hatályos szabályozásban a megengedett legkisebb zöldfelület saroktelek esetén 20%, 

közbenső telek esetén 40%. A véleményezésre megküldött dokumentáció a megengedett 

legkisebb zöldfelület mértékét az övezet területén egységesen 20%-ban javasolta 

megállapítani.  

A tárgyaláson a főépítész jelezte, hogy az önkormányzat a megengedett legkisebb 

zöldfelület mértékének módosítását a 2020. február 27-i határozat nem tartalmazta. E 

kérdés lezárását az egyeztető tárgyaláson részt vevő felek egy további egyeztető 

tárgyalásra halasztották.  



 

 

 

A véleményezési dokumentumban lévő terv cserére kerül, melyhez a város főépítésze a 

megfelelő felbontású tervet biztosítja.   

 

 

 

 

 

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a szabályozás módosításra kerül.  

 

A hatályos terv szintvonalai, valamint a változtatással érintett területen a Lechner 

Tudásközpont által megküldött szintvonalak eltérése okozza a vonalak törését. Ennek 

korrigálását nem lehet elvégezni, a Lechner Tudásközpont által megküldött állományt 

kell hitelesnek tekinteni, a tervezési területen kívül a változtatás nem végezhető el.  

A tervlapon szereplő eltérő szintvonal zavaró hatásának elkerülése érdekében a 

változtatással érintett területről a szintvonal törlésre kerül.  

 

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a helyrajzi szám felirat pótlásra kerül.  

 

 

A véleményt az önkormányzat elfogadja, az övezethatár pöttyözött vonallal kerül 

jelölésre.  

 



 

 

 

A Városi Főépítész jelezte, hogy az Állami Főépítész véleményében kifogásolt, a 

településkép védelméről szóló törvénnyel ellentétes szakaszok már korábban a helyi 

építési szabályzatból törlésre kerültek.  

 

 

A település főépítésze a tárgyaláson jelezte, hogy az önkormányzat a város 

településrendezési eszközeinek teljes közigazgatási területre történő felülvizsgálatát 

megkezdte. Mivel a város nagy része érintett vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel, 

melynek felülvizsgálata a mai napig nem történt meg, és személyes egyeztetés alapján 

vélelmezhető, hogy nem is fog ebben az évben, így Riedl Tamás főépítész jelezte az Állami 

Főépítésznek, hogy rajtuk kívül álló okok miatt nem fogják tudni a 2021.12.31-ei dátumot 

tartani. 

 

 

A javaslatot az önkormányzat a beruházó felé továbbítja, de ezzel kapcsolatos követelést 

a szabályozásban nem kíván megfogalmazni.  

 

 

A javaslatot az önkormányzat a beruházó felé továbbítja. A javaslat visszahat a 

kialakítható legkisebb zöldfelület szabályozására. Amennyiben az előírt mértéket a 

terepszinten vagy a teremgarázs szintje feletti udvaron a beruházás nem tudja biztosítani, 



 

 

úgy kénytelen lesz a tetőkön zöldfelületet létrehozni. Fenntarthatóan csak extenzív 

zöldtető hozható létre, melynek területét kismértékben, 15%-al lehet a zöldterületbe 

beszámítani. A zöldtetők kialakítása klimatikus szempontból előnyös, ugyanakkor 

korlátozza a napelemek elhelyezhetőségét, mely a megújuló energia felhasználásának 

szempontjából válik szükségessé.  

Az egyeztető tárgyaláson a Város Főépítésze jelezte, hogy a zöldtetők kialakításának 

kötelezésére vonatkozó szabályozást az önkormányzat nem kíván bevezetni.  

 

 

 

Véleményezés lezárása 

A partnerségi véleményezés során a változással érintett terület beruházója, a KBR-IMMO 

Ingatlanhasznosító Kft. írásban véleményezte a tervet és kérte a szabályozás módosítását úgy, 

hogy a terület egy részén a 11 méteres legfelső építményszint korlátozás ne a teljes területre 

vonatkozzon.  

A tervtanácsra benyújtott programterv e kérésnek megfelelően készült, a tervtanács 

véleményében elfogadta, hogy a hat felépítményből a Festetics utca mentén elhelyezett déli és 

középső épület egy szinttel magasabb legyen, rá a legfelső építményszint korlátozás ne 

vonatkozzon.  

Az egyeztető tárgyaláson jelen lévők e változtatást nem kifogásolták, ugyanakkor 

megállapították, hogy e javaslat szerint változtatásra kerülő szabályozás az egyeztető 

tárgyalásra meghívottak számára nem volt ismert. Önkormányzati főépítész javaslata alapján 

jelenlévők egyetértettek abban, hogy nem lesz egy új véleményezési szakasz lefolytatva, hanem 

az önkormányzat egy új egyeztető tárgyalás összehívását kezdeményezi, melyen az összes 

módosítás, javítás átvezetésre kerül. Az új egyeztető eljárás összehívását a komplett, módosult 

anyag megérkezését és átnézését követően fogja az önkormányzat kezdeményezni. 

Keszthely, 2021.08.12 

Összeállította: 

           

Agg Ferenc      Riedl Tamás 

Településtervező  Megbízott Főépítész 




