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B A L A T O N S Z E P E Z D  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV JAVÍTÁSA 

elírások módosítása, szabályozási elemek pontosítása 2017/1 

Változtatások ismertetése 

Balatonszepezd Önkormányzata jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervét az elmúlt évben 
fogadta el, a TSZT-t 235/2016. (XII.19.) Kt. határozattal és HÉSZ-t 18/2016.(XII.30.) Kt. rendelettel 
jóváhagyta. 

Az elfogadott tervvel kapcsolatban a lakosság részéről, illetve az Önkormányzat javaslatára javítási 
igény merült fel, mivel új településrendezési eszközök az előzőekben érvényben lévő TRT-hez képest,- 
hátrányosan módosították az egyes területek hasznosítási lehetőségeit.  

Balatonszepezd Önkormányzat képviselőtestülete a kért javításokkal egyetért, támogató szándékát 
határozattal erősítette meg. Kismértékben korrigálja a Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Ter-
vét. A tervezet egyszerűsített államigazgatási és partnerségi egyeztetése lezajlott. A módosításokkal 
kapcsolatban ellenvélemény nem volt.  

Hibajavítási feladatok 

1. Helyi Építési Szabályzat korrekciója a Vt-3-as övezet magassági előírásainál 

A 1449/2 hrsz-ú telek Vt-Sz övezeti besorolásból Vt-3 övezeti besoro-
lásba került. Az építési magasság a régi (Vt-Sz) besorolás szerint 7,50 
m maximális épületmagasságot engedett meg, az új (Vt-3) övezetben 
maximális épületmagasság 3,0. A tulajdonos sérelmezi, hogy az eddig 
rendezési terv építési paraméterei alapján megtervezett átépítési 
terveit nem tudja megvalósítani.  

 

2. Magassági korlátozás módosítása a Bodza utca vonalában. 
A felső utcákból a Balatoni kilátást biztosítása érdekében a Balaton-
parti telkeken az utcák szélességében 25.§ (2) bekezdése alapján,- 
magassági korlátozás van. Többek között ez érinti a 473/4 hrsz-ú Ha-
lász utca 1. sz terület beépíthetőségét is. A régi terven jelölt 10-10 
méter helyett tévedésből 16-16 méter került jelölésre. A SZT3 jelű 
szabályozási tervlapon 16-16 m korlátozási szélességet a HÉSZ-szel 
összhangban- 10-10 m korlátozási szélességre kell korrigálni a Bozai Pál 
utca folytatásában. A HÉSZ nem módosul. 

3. Szepezdfürdői strandnál a sétány szélességének módosítása 1460/2,1459/4,1461 hrsz-ú telek mel-
lett 

 
Az SZT6 jelű szabályozási tervlapon jelölt területet a tulajdonos az Ön-
kormányzatnak átadja, megállapodásuk szerint 5 méter szélességben, a 
szabályozási terven ezt kell ábrázolni. A 6 méter szélesség 5 méterre 
változik. 
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4. A Kst és Kst-1 övezetekben legnagyobb épületmagasságot kismértékben módosítani kell. 

Az önkormányzat a központi strand átépítését tervezi, a tervek megvalósítása érdekében a 
Kst és Kst-1 övezetekben szükséges az épületmagasságra vonatkozó előírásokat módosítani. 
Jelenleg a legnagyobb homlokzat magasság 4,5 méter, a megengedett épület magasság 3,0 
méter. Ezeket azonosan 4,5 méterben kell megállapítani. 

A felmerülő javítások a Településszerkezeti terv módosítását nem érintik.  

 

 

2017.június 12.  

összeállította:  

R.Takács Eszter  
vezető településtervező, okl. építészmérnök  

a TRT irányító tervezője 
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Jóváhagyandó munkarészek 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2017.(...) Kt. rendelete 
a Balatonszepezd Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről jóváhagyott 

18/2016.(XII.30.) Kt. rendelet módosításáról 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) 
bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró, a helyi sajátosságoknak megfelelő, érintett államigazgatási szervek, Vesz-
prém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály; Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Veszprém Megye Kormányhivatala Népegészségügyi Főosz-
tály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Földmérési és Földügyi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Földműve-
lésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Zánka Község Önkormányzata; Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzata; Kővágóörs Község Önkormányzata és a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazga-
tóság véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következő-
ket rendeli el:" 

 
1.§  

A rendelet hatálya 
 
(1) Jelen Helyi Építési Szabályzat csak a mellékletét képező Szabályozási Tervvel együtt érvényes, 

azokkal együtt alkalmazható. 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok 

szerint kell eljárni.  
(3) Jelen rendelet mellékletét képezik 1 .sz. melléklet. 

 
2.§ 

  
(1) A Rendelet 2. számú mellékletének 1.1. számú táblázata, a rendelet 19.§-ában leírt Vt-3 jelű, 

jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető településközpont területekre vonat-
kozó előírások módosulnak, az alábbiak szerint. 
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A B C D E F G H 

Szor-
szám 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód (O, 
Sz, I, Z,  

K)* 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 
(m2) 

Legnagyobb 
homlokzati 
magasság 

(m) 

Legnagyobb 
épület ma-
gasság (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

6. Vt-3 Sz 40 k-500 6,0 4,5 40 
 

(2) A Rendelet  2. számú mellékletének 1.1. számú táblázata, a rendelet 22.§-ában leírt Kst, Kst-1 
jelű strand területekre vonatkozó előírások módosulnak, az alábbiak szerint. 
 

A B C D E F G H 

Szor-
szám 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód (O, 
Sz, I, Z,  

K)* 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 
(m2) 

Legnagyobb 
homlokzati 
magasság 

(m) 

Legnagyobb 
épület ma-
gasság (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

10.  Kst   Sz 10  4500  4,5  4,5 70  
11.  Kst-1   Sz 10  4500  4,5  4,5 70  
 

Záró rendelkezések 
3.§ 

(1) E rendelet jóváhagyás után 30 nappal lép érvénybe.  
 
Balatonszepezd, 2017.   
 

…………………………………………….. ………………………………………… 
dr. Sebestyén László  

polgármester 
Lukács Ágnes  

jegyző 
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Balatonszepezd Község Önkormányzata 
              Képviselő-testülete 
 
 
Ügyiratszám: 1045-3/2017. 
 

K I V O N A T  
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2017. április 6-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

52/2017. (IV.6.) Bsz. önkormányzati            H A T Á R O Z A T 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Miklós Balázs települési főépítész által a Helyi 
Építési Szabályzatban és Szabályozási tervekben jelzett  
elírások javításával és Kánya Zoltán kérelmével egyetért. 
Felkéri a polgármestert, hogy a települési főépítész 
bevonásával folytasson egyeztetést az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal, a módosítás 
érdekében lefolytatható-e az állami főépítészi eljárás. 

 

Határidő: 2017. május 15. 
Felelős:  Miklós Balázs főépítész 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 dr. Sebestyén László sk. Lukács Ágnes sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül:  
Balatonszepezd, 2017. április 27. 
 
 
 
 
      Lukács Ágnes 
            jegyző 



Napirendi javaslat 
A 2017. április 6 -i Képviselőtestületi üléshez 
 
Balatonszepezd Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervek hibajavítása 
A jelenleg hatályos Balatonszepezd Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervek  
Szabályozási tervlapjain az érintettek elírásokat találtak az alábbiak szerint: 
1. Kemping terület Halász u. 1. Hrsz.473/4 
    Az SZT3 szabályozási terven a Bozai utca folytatásában lévő, a kilátást biztosító,  
   alacsonyabb beépítettséget előíró sáv szélessége a HÉSZ -ben meghatározott 2x10,00 m  
   helyett 2x16,00 m van ábrázolva, ezért az értéket a HÉSZ -ben előírt mértékkel összhangba  
   kell hozni. 
2. Az SZT6 szabályozási terven a Kalós Pál féle telkekből a vasút melletti sétány számára az   
   Önkormányzatnak átengedett területsáv szélessége a Kalós Pállal megkötött településrendezési   
   szerződéstől eltérően 5,00 m helyett 6,00 m szélességben van ábrázolva, ezért ezt a    
   településrendezési szerződésben foglalt szélességgel összhangba kell hozni. 
 
Határozati javaslat: 
A Balatonszepezdi Önkormányzat Képviselő testülete a hatályos Balatonszepezd  
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervek  SZT3 és SZT6 Szabályozási tervein, 
A fentiek kijavításával egyetért, és felkéri a települési főépítészt, hogy a hibák kijavítása  
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a településtervező felé.  
 
 
Miklós Balázs sk. 
települési főépítész 
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Zé nkai Kdzds Onkormé nyzati Hivatal

Feladé:
Ktildve:
Cimzett:
Mdsolatot kap:
Té rgy:

2017.02.27. 10:21 keltezéssel, Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal irta:

Pro Arch Epitész Iroda

R. Tak:i cs Eszter vezeto telepiilés tervezo

Miklos Bal:izs onkorm:inyzati foépitész

Dr. Hajba Csaba iigyvéd

Kénya Zoltiin kérelmét és az altala megbizott tervezo beadvanyat csatoltan megkiildom,
szives feldolgoziisra.

Kérem:

Adistudiomb < adistudiomb@› gmail . com >
2017. februar 27. 14:44
Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal; 'Pro Arch Bt', 'ProArch Epitész St d dio’
'HaJ ba Ugyvédi Iroda'; balatonszepezdph @ t - online . hu; H £3J ba Csabané
Re: Kanya Zoltan kérelme rendezési terv modositasa kapcsan

- Foépitész Urat, hogy a telepiilésrendezési eszkozGk e tartalmu joviihagyasanak pontos
oktir6l;

- Vezeto tervezi5 Asszonyt, hogy a rendezési terv modositasanak, esetleges javitasanak
lelietoségérol;

- Ugyvéd Urat, hogy az esetleges kartéritési kérelem iigyében sziveskcdjen jogi
:ill iispontjaro1

2017. marcius 6. napjaig tajékoztatni.

Kérem, hogy valasz mindenkinek funkciot hasznaljanak a level elkiildéséhez.

Sziikség szeiint a kérelmezo tervezojével (Borsai Arpad) tclcfonon és e-mail iitjan adott a
lehetoség az egyeztetésie.



Koszonettel:

L iikécs Agnes

Z:inkai Kiiziis Onkorm :inyzati Hivatal

8251 Zanka, Iskola u . 1 1.

Tel/Fax: 87/468-019

Mobil: 30/921-2701

zankaph t-online .hu

Tisztelt Lukiics Agnes

A Hrsz . 1449/2 telek koriibban a Vt- sz ovezetbe tartozott, az iij ovezeti besorolas Vt- 3 lett.
A beépitési paraméterek koziil a beépitettség max. értéke new valtozott,
viszont az OTEK modositasa miatt az épitménymagassagot mas modon kellett szabiilyozni.
Ennek megfeleloen maximalis épiiletmagassagként 3,0 in (homlokzatmagassiigok atlag értéke),
maximiilis homlokzatmagassagként 4,5 in lett meghatarozva.
A korabbi 7,50 in maximdlis épitménymagassag (mint atlagérték) csokkentésére a jelenlegi allapot
értékelése alapjan keriilt sor,
mivcl a rendelkezésre allo telek teriilete new éri el az fijonan kialakitando telkekre eloirt teriiletet, a telek tu1
van épitve,
scan az elo - , oldal- és hiitséikertre eloirt méretek new biztositottak, a zii ldteriilcti mutatéi korabbi és az tij
értéke sincs biztositva.
A fentiekbol az is kovetkezik, hogy az épiilet bovitésére nincs lehetoség, viszont elhanyagolt illlapota miatt
a feliijitasa, korszerusitése sziikséges.
Az épiiletre magas teto épitheto, a tetotér beépitheto, dc new allando lakassal!
A jelGnleg hatalyos HESZ modositas iira ujabb elj tlrils soran elvileg van lehetoség,
de en szakmai, kornyezeti illeszkedési szempontbol az eredeti paraméterek visszaallitasaval new értek
egyet.

Egyébként a tulajdonos new hasznalta ki a HESZ teivezet kozzététclével kapcsolatban icndclkezésre all éi
ido alatt az észrevételezés lehetci ségét,



ezért véleményem szcrint a hat:i1yos HESZ ellen semmilyen sikeres jogi lépé sre nincs lehetosége.

Tisztelettel
Miklos Balazs
telepiilési foépitész
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Balaronszepezd KöZség Ónkormányzata
Kép!,jselőlestülete

l93/20l7. (IX. 28) Bsz. önkormányzati HATÁROZAT

ii gy iratszám : 37 6 -2 /20 l 7.

dr. Sebestyén LászIó sk.
polgálmesteI

kivonat hiteléül:
Balatonszepezd, 2017. október l6.

KIVoNAT

Balatonszepezd Község Önkoimlinyzata Képviselő_testülete
2017. sz€ptembcr 28-i rendkívüli ülésének.jegyzőkönyvéből

Ba]atonszepezd KöZség Ön]<ormányzat Képviselő-
testülete a környezetvéde]mi értékelés elkészítését nem
Idnia ./jI.e§(snek és a haljl)o, HLSZ -bcr és
Szabályozási tervekben taláLt elírások, hibák ki,javításilra
indított eljárás kiegészített és véglegesített anyagát
elfogadja és az záró véleményezósre benyújthátó.

K.m.f.

Lukács Ágnes sk.
jegyző

Lukács Agnes
.1egyző



Balatonszepezd Község Önl€rmányzata
KépViselőlestülete

19312017. (IX. 28) Bsz. önkormányzati HATÁRoZ,AT

Ü gy iratszám : 37 6 -2 12017.

dr. Sebestyén LászIó sk
polgfumestel

Kivonat hiteléülI
BalatoLszepezd, 20 17. október 1 6.

KIvoNAT

Balatonszepezd Község Öntomlínyzata Képviselő_testülete
2017, szeptembeí 28-i rendkívüli ülé§énekiegyzőkönyvéből

Ba]atonszepezd KöZség Önkormanyzat Képviselő-
testiilete a kömyezetvéde]mi értékelés elkészítését nem
ldnia s,/iil<ege\nek és a hal;l)os HÉSZ -ben e,
szabályozási teNekben talált elírások, hjbák küavítására
indított eljárás kiegészített és véglegesített anyagát
elfogadja és az záró véleményezésre benyújtható.

K.m.f.

Lukács Ágnes sk.
jegyző
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BALATONSZEPEZD 
Településrendezési eszközök hibáinak kijavítása 
HÉSZ és SZT 
véleményezése 2017.augusztus 24. - 2017. szeptember 14. 
 
Államigazgatási szervek:                                           
Állami főépítész                                                                                               2017.09.07.           igen 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi. Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 
8200 Veszprém Megyeház tér 1. 
Németh Zsolt osztályvezető                                                                                                                           
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                               2017.09.06.           igen 
Területi Vízügyi Hatóság 
8000 Székesfehérvár Szt. Flórián krt. 2. 
8050 Székesfehérvár Pf. 947                                          
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                       2017.08.31.           igen 
Hatósági Osztály 
8200 Veszprém Dózsa Gy. út 31. 
8201 Veszprém Pf. 403                                                  
Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                                 2017.09.07.           igen 
Népegészségügyi Főosztály 
8200 Veszprém József A. u. 36.                                                       .                       
Nemzeti Közlekedési Hatóság                                                                      nincs válasz 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
1066 Budapest Teréz krt. 62. 
1387 Budapest 62. Pf. 30                                                                  
Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                               2017.09.22.             igen 
Veszprémi Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
8200 Veszprém Budapesti út 3-5. 
8210 Veszprém Pf.1000                                                   
Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                                2017.08.24.            igen 
Földmérési és Földügyi Osztály 
8200 Veszprém Vörösmarty tér 9.                                   
Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                                2017.09.05.            igen 
Erdőgazdálkodási Főosztály 
8200 Veszprém Szt. Margit park 2. 
8210 Veszprém Pf.1122                                                  
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság                                                         nincs válasz 
9400 Sopron Kossuth L. u. 26. 
9401 Sopron Pf. 123                                                      
Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság                                              nincs válasz                 
8229 Csopak Kossuth u. 16.                                             
MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság                                     2017.09.11.            igen 
1087 Budapest Könyves K. krt. 54 - 60.  
 
 
 
                         



Fejér Megyei Kormányhivatal                                                                      2017.09.01.            igen 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
8000 Székesfehérvár Szt. István tér 9.                            
Veszprém Megyei Kormányhivatal                                                              2017.09.11.            igen 
Bányászati Osztály 
8200 Veszprém Megyeház tér 1.                                    
Nemzeti Közlekedési Hatóság                                                                   nincs válasz 
Légügyi Hivatal 
2220 Vecsés Lincoln út 1.                                               
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal                                                2017.08.30.             igen 
1135 Budapest Lehel u. 35 - 37.                                              
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat                                                        2017.09.19.            igen 
8253 Révfülöp Villa Filip tér 8.                                          
Kővágóörs Község önkormányzat                                                              2017.08.29.            igen 
8254 Kővágóörs Kossuth L. u. 1.                                      
Zánka Község Önkormányzat                                                                    2017.09.11.            igen                                      
8251 Zánka Fő u. 29.                                                        
 
 













Veszprém Megyei
Katasztrófavéd el mi lgazgatős ág
Igazgatő

H-8200 Veszprém, Dózsa Györgyút 31. E: 8201 Veszprém, Pf.:403.
Tel: (06-88) 620-800 Fax: (06-88) 620-809 e-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu

Szám: 3 6900l I7 65 -1 l 2017 .ált.

dr. Sebes§énLászlő
polgármester

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata

Dalatonszepezd
Arpád u.27.
8252

Tisztelt Polgármester Úr!

Balatonszepezd község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó egyeztetési
dokumentáciőt áttanulmányoztam, és az abban foglaltak alapján a feladat- és hatáskörömbe
taftoző további követelmények tétmasztását nem látom indokoltnak, a módosított
dokumentációval szemben kifogással nem élek.

Véleményemet a településfejlesztési koncepcióről, az integrált településfejlesztósi stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3I4l2012. (XI. 8.) kormányrendelet 41. § (3) bekezdésébenrögzített határidőn belül, és a
38. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján fogalmaztam meg.

Kérem, hogy az elfogadásra kerülő tervdokumentációt - elektronikus formában - megküldeni
szíveskedjen.

Veszprém, 2017 , augusztus 31.

tűzolt ős ági főta n ács o s

igazgatő

976(4)-900(4)

Tárgy: Balatonszepezd településrendezér
eszközeinek módosítása
- egyeztető véleményezés -

Hiv. szám: I2-712017.
Ügyintéző:Szabó Péter tű. szds.
Telefon: +36-88/620-800

Készült:
Melléklet:
Egy példány:
Kapják:

Ittsz.:

2 példányban
- lap
1 oldal
1. pld.: Irattár
2. pld.: Cimzett levélben
02-06-06.0
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VESZPRÉM MEGYEI
KonptÁtrtyHIvATAL

VrszpnÉptt .JÁnÁs I H IvATALA

Éron azonosító:
ÉrOn iratazonosító:
MűemIéki törzsszám:
Lelőhely azonosító:
Ügyintéző: Dunajcsik Zsuzsanna

Balatonszepezd község helyi építési

b ály zatának m ód o s ítá s a

eg ysze rű s ített e ljá rás

ö rókségvéd e l m i vél e mé n y

Hiv.szám.: 12-712017dunajcsik.zsuzsanna@veszprem. gov. hu

Telefon: B8/550-355

Balatonszepezd Község Ön kormán yzala
Dr. Sebestyén László polgármester
Balatonszepezd

Tisztelt Polgármester U r!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetőjeként örökségvédelmi

hatáskörben eljárva Balatonszepezd község helyi építési szabályzatának módosítása tárgyá-

ban megküldött tervdokumentációval kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integ-

rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-

lésrendezési saJéíos jogintézményekről szóló 314/2012. (X|,8,) Korm,rendelet (a továbbiakban:

Kr.)32. § (1) b) pont szerinti egyszerűsített eljárásban a Kr.41.§ és 38. § (4) bekezdés alap-
ján, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (Xl1,28.)

Korm.rendelet 75. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi - örökségvédelmi - véle-

ményt adom.

Tárqvi módosítási szándékok:
r övezeti előírások korrekciója az épületmagasság tekintetében a vt-3 övezetben;

. magassági korlátozás módosítása a Bodza utca vonalában;

. szepezdfürdői strandnál a sétány szélességének módosítása.

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési

eszközök egyeztetési eljárásában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hiva-

tal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a Kr.9. számú melléklet 17. sor

szerint a kulturális örökségvédelem tekintetében vesz részt, a védett régészeti örökség és a
védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményeit, valamint az

HATOSAG I FOOSZTALY
ÉPÍIÉSÜCYI ÉS ÖnÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000

telefon: 88l550-497, fax: 88/550-701, e-mail:veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
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örökségvédelmi rendelet 75. § (2) bekezdésében megfogalmazott szakmai szempontokat fi-

gyelembe vevő szakmai vélemény megfogalmazásával.

órökségvédelmi rendelef 75. § (2): ,,A szakmaivéleményezés során a 42. § (7) bekezdésében meghatá-

rozottakon túl a következő szempontokat kell különösen érvényesíteni:

a) a műemléki környezet, a műemléki jelentőségű terűlet, a törléneti táj, világörökségi helyszín vagy vi-

lágörökségi és világörökségivárományos helyszín vagy terület egyedi, a b)-e) pontok szerintiórók-

ségvédetmi szempontok érvényesítését biztosító a beépítésre szánt területek esetében építési öveze-

ti és a beépítésre nem szánt területek esetében övezeti előírások, továbbá egyéb rendelkezések

megléte,

b) a telepütés (tetepülésrész) töfténelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző

beépítési magassága, hagyományos jellege,

c) a köztekedéshálózat szabályozásának a töfténeti telepűlésrész méreteihez és szerkezeti adottságai-

hoz alkalmazkodó megoldása,

d) az önkormányzati telepűlésképi rendelet hatálybalépéséig

da) az újépítményeknek és építészeti elemeknek, illetve műszaki berendezéseknek a tórténelmitelepü-

léskép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illő összhangja,

db) a terütet, a táj hagyományos jellegét torzító és túlterhelő, a természeti vagy épített kórnyezetet ve-

szélyeztető hatások elh árításának szabályozási lehetősége,

e) az önkormányzatitelepűlésképi rendelet hatálybalépését követően az azzalvaló összhang.

A Veszprémi Járási Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartási adatok alapján a tárgyi módosí-

tási szándékok esetében az alábbi örökségvédelmi érintettség áll fent:

o á sz€pezdfürdőo strand melletti sétány szabályozási szélességének módosítása az 146012

és 145914 hrsz.-ú ingatlanok esetében a7478 egyedi azonosítószámon nyilvántartott régé-

szeti lelőhelyet érinti.

A kulturális örökség védelméról szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv,) 85/A. §

értelmében örökséqvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési

koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem ké-

szült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de

aztíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Jelen tervezési

feladat esetében az örökségvédelmi érintettség nagyságrendjére tekintettel a települési

örökségvédelm i hatástan u lmány el készítését nem tartom szü kségesnek.

Az SZ-M jelű szabályozási tervlapon a 3. számú módosítás esetében a régészeti lelőhely kiter-

jedésének ábrázolása nem egyezik meg a közhiteles nyilvántartás szerinti adatokkal.

A véleményezésre megküldött tervdokumentáció örökségvédelmi szempontból elfogad-

ható, a jóváhagyásra szánt munkarészek képviselő-testületi megtárgyalása ellen - a mÓ-

dosítássa! érintett szelvényben 7478 azonosítószámú Ielőhely kiterjedésének felülvizs-
gálata/pontosítása mellett - kifogást nem emelek.

H,crosÁcl FóoSzTÁLy
ÉpírÉsücvt És ÖnörcsÉGvÉDELMt oszTÁLy

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000

telefon: 88/550-497, fax: 88/550-701, e-mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov,hu
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Felhívom az Önkormányzat és az Építtetők figyelmét, hogy a Kötv.24. § (2) bekezdésében
foglaltak értelmében, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet, vagy annak tűnó
tárgy kerül elő, a felfedező (a tevékenység felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építtető
vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján

a Veszprém Járási Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájé-

koztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, továbbá köteles a tevékenységet
szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra
jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a

Kötv.82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001, (X1.18,)

Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A településfejlesztési- és rendezési eszközök módosítása során a további egyeztetési
eljárásokban részt kívánok venni. Az elfogadott tervdokumentáció egy példányát (lehetőleg
papír alapon dokumentálva) aKr,43. § (2) bekezdés alapján kérem megküldeni.

Veszprém, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Benczik zsolt
járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

"r? ,b,,""f,* Bódi" péter

osztá!yvezető

HATOSÁCt FÓoszrÁly
ÉpírÉsücyl És oRöKsÉcvÉpelMI oSZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000
telefon: 88/550-497, fax: 88/550-701, e-mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
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VESZPRÉM MEGYE|

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám : 1 0.02513182017,
Ügyintéző: Tóth Katalin
Szerv. egység: Földhivatali Osztály
Telefon: B8l577-026

,,,.t j:

Tárgy: Balatonszepezd Község i

településrendezési eszközök helyi
Építési Szabályzat, Szabályozási
tervek hibáinak javítása
véleményezési szakasz
MeIléklet: --
Hiv. szám:12-712017

Balatonszepezd Község Önkormányzata
dr. Sebestyén László
polgármester

Balatonszepezd
Árpád u.27.
8252

Tlsztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a Balatonszepezd Község Önkormányzata polgármesterének a

12-7t2017. számon érkezett véleménykérésére, a Veszprém Megyei

Kormányhivatal (eljáró szervezeti egysége: Élelmiszerlánc-biztonsági és

Földhivatali Főosztály) - mint ingatlanügyi hatóság - az alábbi tájékoztatást

adja:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiárÓl

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 31412012" (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 31.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a véleményezési

eljárásban a Veszprém Megyei Kormányhivatal a termőföld védelmével

kapcsolatosan vesz részt,

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Fóosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

Telefon : 88l 577 -01 O, Fax: 88/550-825, e-mail : vemkh,foldhivatal@veszprem.qov. hu

zÁrxnt xözös örxoRuÁl{YzATl HlvATAt Kll
BAHTol{§zEP€ZD
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A veszprém Megyei kormányhivatal a megküldött dokumentációkat a

hatáskörébe tartozó szempontra _ a termőföld védelméről szóló 2007, cXXlX.

törvény (a továbbiakban: Tfvt.) értelmében a termóföld mennyiségi védelmére _

figyelemmel vizsgálja meg az alapján, hogy a tervezet tartalmaz_e olyan

ingatlanokat, melyek a Tfvt. 2. § 19" pontja szerint termőföldnek tekinthetők,

A dokumentáció vizsgálata során a véleményező hatóság megállaPÍtotta, hogY

" 
* ód g.,f,-d "l|!:!1 lglla1 o,[_rym t9rmő!ö ld e k, így_ a tervezett_mód os't!ás

földvédelmi szem,pon![ó!_*v_altpzqst nem jelent, A Veszprém Megyei

Kormányhivatal a településrendezési

emel.

eszközök módosítása ellen kifogást nem

A veszprém Megyei kormányhivatal a településrendezési eszközök

módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárásában a fent megjelölt jogszabály

érvényre juttatása érdekében a továbbiakban is részt kíván venni,

Az eljáró Megyei kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelÖléséről

szóió 38312016. (Xli. 2") Kornl. reirdelet 37, § (1) bekezdése, valarnint

ugyanezen jogszabály 1" melléklet'l9. pontja alapozza meg,

Kérem Önt, hogy az elfogadott tervdokumentáció egy példányát a Rendelet 43,

§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében szíveskedjen a veszprém Megyei

Kormányhivatal (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.) címére megküldeni!

Segítségét köszönöm!

Veszprém ,2017. augusztus 24 .

Tisztelettel:

Takács szabolcs









lN FRASTRUKTU RA FEJLESZTESl
DöNTÉs ELóKÉszíTÉsl tRoon

dr. SebestyénLász|ő
polgármester

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata
Balatonszepezd
Arpádu,2],
8252

b al atonsze p ezdph@t-online. hu

Iktatőszám: 3 9 I I 5 - 1 l 20 1 7iMAV
Hivatkozás i szám: 12-7 l 2017
Tárgy: Balatonszepezd Község
településrendezési eszköz
j avításának véleményezése
Előadó: Bauer Tibor
Telefon: (1) 511 3836
E-mail : bauer.tibor@mav.hu
Melléklet: -

Tisztelt Polgármester Ur!

Köszönettel megkaptuk, Balatonszepezd Község településrendezési eszközeinek javítására
vonatkozó véleménye zés kér ő me gkeresését.

A Balatonszepezd Község Településrendezési eszközök, Helyi Építési Szabályzat és

Szabályozási tervek javításai vasútüzemi területeket nem érintenek, ezért a módosítások ellen
kifogást nem emelünk.

A Településrendezési eszközök készítése során a vasúti közlekedéssel és vasútfejlesztéssel
kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázása érdekében a Döntés Előkészítési Iroda továbbra is
ké s z s é ge s e n áIl az Onko rm án y zat r end elkez é s ére.

Budapest, 2017. szeptember t i ,

Tisztelettel:

{, ,/L,
,/' i

Nagy Attila
irodavezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖnŰeru MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁnSnSÁC
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Postacím 1426 Budapest Pf. 98

A FóVárosi Bíróság, mint cégbíróság: CG 01-10042272
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Il<1atószárn: Irt] 08/K'l'}ll 6456-
[)gl,irrtóző:'l'tjtlr N ikoletla
'l'clcítlri: 22l5 I,1 300

12011 . Tárgy: Balatonszepezd l(özség Orkorrrrányzat -
8252 Balatonszepezd, Alpád u. 21,

telep|ilésrendezési eszközöl< vélenrényezésére
votlati<ozó kérelern áttétele

Mellékiet: 12-] i|<tatőszárriúr levél+ 1pld.
véIenrónyczési arryag

V Fl G ,l,Íi S

1é-

ilalaronszcpcz_cl l(özsóg Önkorrnányz,aí - 8252 Balatorrszep ezd, Árpád u. 2] . - által l]alatonszcpezd
liözsóg l'clcpirlósrcrtdczési cszl<özök IIel.vi iipítési Szabiilyzat. Szabályoziisi tervek 1ribáinak javítása

tigyóbcrl rllcg.kiiIciötl vólenlónyezés jrirnti kérelnrét és a llozz,á tarlozó mellókletet illetókességern

hiiinvli llliat1 iillcszctl a halltskörrel ós illetél<ességgel rondelkező Veszprérn Megyei I(ormánylril'atal
Vcszprérrri Jiir á:;i I ljvatalhoz.
ll t,ó_qzós cllcrl ícllebbczéstlek helye tlirrcs.

INDOKOl,AS

i}alatorrszcpc,ic1 I(özsóg Örrliorrnányzat 8252 i]alattlnszepezd. Árpáct u, 2J. ,- ilrltal Balatonszepezd

liözscg l'clepii}usrcnclczcisi cszl<özök tlelyi Éipítési Szabályzat. Szabiil1,ozási te rvek hibáinak javítására

1.oIlalkoztj vúlt,lttórll,e7ós iránti liérelrrrót 20l7, aLrgtrsztLts 25, nap_ján rry,iljtotta be a Székesfchérvár
.lárási I1ivatallroz. A 1<érclrllet rncgvizsgáltatlr ós rrlegállapítottanr. hog1,'az [igy'berr a Széitesiehérvari

.]ár,risi iiivaial rrctn rerlcic}l<ezik illetél<ességgel, ez,ért a kére]rrrct és a b,ozzá Lttrtoző nreliékieteket cr

lró:iyttzg,alci,si ltiltósc.igi. eljtirá,s és szolgaltcttás áltult.ínos szctbál),ctit,Ól szóló 2004. évi CXL, törvéllY a

rovlib'oial<ban (l(ct.) 22. § (2) beliezclése aiapján érclcnli vizsgálat nélkiil átteszem a hatáskörrel és

illetókcsséggc] t,ctlclcll<ező Veszpr,ém Megl,ei Korrnánylrivatal Veszprénri Járási Hivatallroz.

Szólicsl'clrórr, ál,i .1árási i 1ivatal illetékességérrek hiányát ós Veszprém Megyci Kormárrylrivatal

Veszprórni járrisi lIivatal illctékességét a környezetvédelni, természeívédelmi hatósagi és igazgalási

lelucíttlokctí ellcitó szeryek kijelatéséről szrjló 1Il20l5, (IlL30.) Korm. rendelet B/A. § alaPján

állapíloltaln nlcg.

A f,c]lebbezósi iehetősóget a l(et. 9tl. § (2) bel<ezdése alap.ján zártarrr ki.

A 1<iiiclrrrán.v-,ozási jog gy,akollása a.fővtíro,si és ntegygj korntúrylhivatalok sz€rv-€z€ti és míikt;clési

lzttbál,.\::ttltirtils:óltj39l2016.(XlI.30')MvMtttasítirsesa[.-ejérMegyeiKormán.llhiva,lct|,vlezeÍőjének
tt ltittcltncirtllo:ritról ,szóló 2] 1201 6. (XI1. 30.) Lrtasítása alap.ján történt.

\ze l,.,:I.,It.,I,r lir. ](t ] 7. arru.Lirzttrs ,li
Dancs Norbert

járrisi Iril lttalvezctó
llevéberr ós rrre gbízásábó 1

.n
./-r{\.il, _k.\
Rákóczi Mária

, körrlyezetvédelrni és természetvédelrrri
szakiigyinróző

irttlit izlt estiIrcr riir. Itu,,i.al-,^li. t.i s:zÁn:.2217()5-750 I'ax: ).2l795-8l4 t-nrai]:luotdrusL!§ji]:lrvar!i],,1!i!!.grl]
Iiiirny,czetvéclelmi ós 'f crntészetvótlelmi ! óosztály Környezelvédelrni Oszt:ilY

1lgl,intézes lrelye: i000 Szél<csí'ehérvár, [losszírsótatér l. l,evclezési cím: 8002 Szélrcsfehórvár, Pf.: 137.

'I'c]ctiln:t:ztSt.t-:Ott. (22) 514-3l 0. tlax: (22) 3l3-56,1, ]-.-nlai1: tQ]!rq!iu!Lc]cgy!|iie_le121.ill
L'grliiti,gatlás,llJiro 3]0,12ca S..cr,la, 3,} _1l0!6s l3qS ljli', I,ónt.1, 8S 12@

L,.- Lli).,i!l]lc1lls Lltkl seítin:<s lotllnílio'os:lal'lúlté/el, irttt ntegl;t'.iltlés 2at7\ktJ-6,t56,1-17vég:ésáttételves:Préttl.cltlc
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Ugyiratszám: VE-V/001/1688-212017

VpszpnÉM MEGyE]
KORMÁNYHIVÁTAL

Tárgy:

it.i t

Balatonszepezd község,
helyi építési szabályzat és
szabály ozási terv hibáinak
javítása módosítása.

1615-5l2017Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Nagy Levente
Bányászati Osztály
88 - 576 -636

Hiv. szám:
Me!léklet:

Balatonszepezd Község Polgármestere

9252 Balatonszepezd
Arpád u.27,

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban, Bányafelügyelet) tárgyi tervezettel
kapcsolatos véleménykérő megkeresésükre közli, hogy a Bányafe|ügyelet a szakterületébe
tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel a tervezett
módosításokkal szemben.

Veszprém, 2017. szeptember 1 1.

Takács szabolcs
megbízásából

kormánymegbízott nevében és

bányafelügyeleti szakügy
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zÁNxAlxozösOrxonm
Értezett: Z[lITEFT3
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Elótróm lltóczám: Eltattól, , ,

Hatósági Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: BBlsz6-6so, faxl. BBl576-644, e-mail: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu





nnvrüröp NAGyrözsnc
POLCÁnMESTERE

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Tel: 871563-330 Fax:
871563_33B

E-mail: polgarmester@revfulop.hu Weblap: www.revfulop.hu

Ű gyratszám: I l 604-I l 20 1 7.R
Ű gyintéző : Müller Mrárton

T ár gy: Balatonszep ezd községTelepülésrendezési eszkö-
zök, Helyi Epítési Szabályzat, Szabályozásí terv
hibáinakjavítása.

Hivatkozási szám : 1 2-7/2 0 1 7.

Balatonszepezd Község Onkorm ányzata
8252 Ba|atonszepezd
Arpádu.27.

Hivatkozva fenti számú megkeresésükre, Balatonszepezd község Településrendezési
eszközöko Helyi Epítési Szabá|yzat, Szabályozási terv hibáinak módosításával a
megküldött előzetes dokumentumok alapján egyetértünk.

Egyben jelezzik,hogy a az eljárás további szakaszábanrészt venni nem kívánunk.

Révfiilöp, 2017. szeptember 19.

polgármester
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KOVAGOORS KOZSEG
önronivrÁNyzar,q.

szs+ rŐvÁcÓöns, petőfi u.2.
TellF ax:8] 1464-017 .

E-mail: onkormanyzat@kovagoors.

zÁfi xAl xözss 0ttxoxuÁxvarl rlvlr* KmEüDEmrÉc§
BAtAToll§zEPfz§
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Élórr$m: lllószám: E|öadó;
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Szám: 2I8]-2l20I7lK
Űgyintézőz Kiss Tibor

Tárgy: Balatonszepezd
Települósrendezési Eszközök
mó do sításá nak ho zzájárul ás a.

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata

dr. Sebesty én Lász|ő részére

Balatonszepezd
Árpád u.27.

8252

Tisztelt Polgármester Úr!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyei alapján Kővágóörs
Község Önkormányzata (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) Balatonszepezd Község
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban nem kíván észrevételt tenni, nem
él javaslattételi jogával, valamint az eljárás további szakaszal,ban nem kíván részt venni, az

eljárás |ezárását követően az elkésziúlt dokumentációt elektronikus adathordozón kérem
megküldeni.

Kő v ágőőr s,2017. augusztus 29.

Ilqrváth Dezső
pOlgármester

,\ ,s "f:;i: 4'\.'t*,á*,.r$*,r"



*#nka[(özség o n ko r m á ny z a t a

825l Zánka. Iskola utca 1 1. Telefon: 871468-000

E -mai l : zar. kaph(Qt-on 1i49.blt

Ű gyiratszám: 1,97 7 -3 l20I7 .

Ű gy intéző : Kasza V ero nika
Elérhetőség: 8,E 06-87/468-000

Tisztelt Polgármester Úr !

zAnút Közö§ üilxonmÁilyzATl HIvATAL xIRE§DELT§ÉG€
BALATOilSZEPEZD

Érterett Z01l SZIP 1 3

Elószám: t}lószám: Höadó:

Önkormányzatut,iÁoz2017. augusztus 24.-énérkezett 12-7l20l7 iktatószámú Balatonszepezd
Község Településrendezési eszközök Helyi építési Szabályzat, szabályozási tervek hibáinak
javítása véleményezése tárgyú megkeresésükre tájékoztatom Önöket, hogy Zánka község
folyamatban 1évő településrendezési eszközeinek módosítása Balatonszepezd Község
Önkormányzat fejlesztési terveit nem érinti, a módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem

teszek.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az eljárásban a továbbiakban nem kívánunk részt venni,

Kérem egyúttal, hogy a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásáről, illetve a

hatálybalépésről Önkormányzatunkat érlesíteni szíveskedj enek.

Zétnka, 2017. szeptember 1 1.

polgármester




