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Bevezetés, a tanulmány készítésének célja 
Jelen tanulmány Balatonszepezd területén, Szepezdfürdő vasúti megálló térségében a vasútvonal és a 
vízpart közötti sávban felmerült területfelhasználási, illetve övezetmódosítási igény megvalósítása 
érdekében készült Kalós Pál (továbbiakban: Fejlesztő, a cél megvalósítója) megbízásából.  
A Fejlesztő célja a rendelkezése alá tartozó 1459/5, 1461 hrsz.-ú ingatlanokon sport-horgász terület 
kialakítása és az ahhoz szükséges építmények megvalósítása.  
Mivel az érintett ingatlanok a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg közpark (Zkp) 
besorolásban vannak, Fejlesztő kezdeményezi a terület átsorolását beépítésre szánt különleges sport-
horgász (Ksph) területbe, illetve ennek megfelelő építési övezetbe. 
A hatályos településrendezési eszközök a változással érintett területet (is) érintően előirányozzák parti 
sétány kialakítását, így a változtatási szándék kapcsán lehetőség adódik az Önkormányzat számára a 
terveiben szereplő közhasználatú gyalogos kapcsolat megvalósításához szükséges közterület 
biztosítására a jelenleg magántulajdonban lévő szakaszon. Ennek megfelelően a módosítási javaslat 
kiterjed az ugyancsak a Fejlesztő érdekeltségébe tartozó 1459/4 és a részben érdekeltségébe tartozó 
1460/2 hrsz.-ú ingatlanokra is. 
A parti sétány Szepezdfürdőt érintő szakaszának teljessé tétele érdekében a tanulmány módosítási 
javaslatot tartalmaz a kérelemmel érintett ingatlanokkal szomszédos – a Fejlesztő vételi szándékával 
érintett - 1462/1 és 1462/2 hrsz.-ú telkekre is. 
 
A tanulmány célja a Fejlesztő és az Önkormányzat között kötendő településrendezési szerződés (TRSZ) 
megalapozása településrendezési szempontból, valamint - a szerződés létrejötte esetén - a 
településrendezési eszközök javasolt módosításának szakmai előkészítése a tárgyi területre vonatkozóan 
annak érdekében, hogy a szükséges változtatások beépülhessenek a község településszerkezeti tervébe 
(TSZT) és helyi építési szabályzatába (HÉSZ), valamint az annak részét képező szabályozási tervbe 
(SZT), a teljes közigazgatási területre folyamatban lévő módosítás keretében.  
A tanulmány Balatonszepezd önkormányzat képviselő-testületének a tárgyi változtatási szándékkal 
kapcsolatban hozott elvi támogató döntésében foglaltak figyelembevételével készült (143/2015. (VII. 16.) 
Bsz. önkormányzati határozat). 
A tanulmány készítése során egyeztetések történtek a település főépítészével, Miklós Balázzsal, valamint 
a TSZT, HÉSZ/SZT teljes körű felülvizsgálatát és módosítását készítő vezető tervezővel, R. Takács 
Eszterrel (Pro Arch Építész Stúdió Bt.). 
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1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről a településrendezési 
feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények között említi a településrendezési szerződést 
(17.§ j) pont), amelyre a 30/A.§-ban rögzített alábbi előírások vonatkoznak:  
 

„Településrendezési szerződés 

30/A.§ (1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést 
(a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval (a 
továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). 
(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell a cél megvalósítója 
által készített telepítési tanulmánytervről. 
(3) A szerződés tárgya lehet különösen: 
a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, 
b) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél 
megvalósításának 
ba) előfeltételei – az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a 
talaj megtisztítása - vagy  
bb) következményei – a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok megvalósítása az 
önkormányzatot terhelné. 
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szerződés esetén 
a) az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a 
megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja, 
b) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők 
részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési 
eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési 
kötelezettségről. 
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben kikötött vagy vállat kötelezettségek és a megvalósuló 
településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A településrendezési szerződésben a telek 
tulajdonosa vagy annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 
településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésre a mellékelt szerződés 
alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül az 
önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében. 
(6) A szerződést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – írásban kell megkötni. 
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- egyfelől a 1459/5, 1461 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett fejlesztési cél, tehát az ingatlanokon sport-horgász 
terület kialakítása és az ahhoz szükséges építmények megvalósítása, 

A településrendezési szerződés (TRSZ) célja és tárgya jelen esetben: 

- másrészről a parti sétány megvalósításához szükséges közterületek biztosítása a cél megvalósítójának 
rendelkezése alá tartozó 1461, 1459/4, és a részben rendelkezése alá tartozó 1460/2 hrsz.-ú ingatlanokat 
érintő szakaszon.  
A szerződés tárgyát képező ingatlanok és környezetük elhelyezkedését, tulajdonviszonyait és a kapcsolati 
hiányokat az alábbi ábra szemlélteti. 
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2. HELYZETFELTÁRÁS 
2.1. A településrendezési szerződés által érintett terület 
A TRSZ által érintett terület Balatonszepezden Szepezdfürdő vasúti megállóhely környezetében található, 
az érintett ingatlanok a vasút és a vízpart között helyezkednek el, a 1459/4, a 1495/5 és a 1460/2 
földrészletek közvetlenül a vízparttal határosak, a 1461 hrsz.-ú telek a 1459/5 hrsz.-ú ingatlan és a vasúti 
terület között fekszik.  
 

 

Az ingatlanok főbb telekkönyv adatai az alábbiak: 
1459/4 hrsz.: területe: 2300 m2, „kivett, beépítetlen terület”. 
1459/5 hrsz.: területe: 1595 m2, „kivett út, közforgalom elől elzárt magánút”. 
1461 hrsz.: területe:778 m2, „kivett hétvégi ház, udvar”. 
1460/2 hrsz.: 
  

területe: 3281 m2, „kivett strandfürdő”. 
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2.2. A hatályos – módosítás alatt álló - településrendezési eszközök és az új településfejlesztési 
koncepció tárgyi telkekre vonatkozó előírásai 

 - Balatonszepezd településszerkezeti terve (TSZT) - 51/2006. (IV. 27.) KT határozat 
Balatonszepezd hatályos – jelenleg módosítás alatt álló - településrendezési eszközei: 

 

 
Kivonat a hatályos TSZT-ből 
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 - Balatonszepezd helyi építési szabályzata (HÉSZ) - 9/2006. (V. 15.) KT rendelet 

 

 
Kivonat a hatályos SZT-ből 
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A TSZT és a HÉSZ vonatkozó előírásai: 
A TRSZ megkötésével érintett és kapcsolódó ingatlanokra az alábbi besorolások és előírások 
vonatkoznak: 
 

A TSZT-ben beépítésre nem szánt zöldterület, ezen belül közpark kategóriába tartozik és ennek 
megfelelően a HÉSZ-ben közpark övezetbe sorolt a Fejlesztő érdekkörébe tartozó 1461 hrsz.-ú telek teljes 
területe és a 1459/5 hrsz.-ú telek kb. fele része, valamint a területhez kapcsolódó szomszédos 1462/1 
hrsz.-ú földrészlet is. 

Zöldterület területfelhasználási egység, közpark övezeti besorolás esetén 

A 1461 és a 1459/5 hrsz.-ú ingatlanokat érinti: 
- a közlekedési elemek kategóriájába sorolt parti sétány tervezett nyomvonala, 
- közlekedési létesítmények védősávja („Külterületi főútvonal mellett 100 m-en belül építmény 
elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.” „A vasútvonal és az állomás, 
megállóhely szélső vágányszélétől mért 50-50 m-es védőtávolságán belül tervezett nem vasúti építmények 
létesítéséhez a MÁV Rt. üzemeltetői és a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelet szakhatósági 
hozzájárulását be kell szerezni.”), 
- a telkek közös határvonala menti sávban regionális szennyvíznyomócső közműlétesítmény nyomvonala, 
melyre vonatkozóan azonban szolgalom bejegyzése a tulajdoni lapokon nem szerepel (a vezeték 
nyomvonalával kapcsolatos adatok beszerzése nem képezte a tanulmány feladatát, telekalakítás és 
beépítés előtt az illetékes üzemeltetővel a nyomvonal helye és védőtávolsága egyeztetendő). 
 
A TSZT vonatkozó szöveges előírásai: 

- Településszerkezet és településkép: „ A belterületi partvonal mentén növelni kell a közhasználatú 
zöldfelületeket és minél hosszabb szakaszon ki kell építeni egy korlátlan közhasználatú parti 
sétányt.” 

- Zöldterületek, környezetvédelem: „Növelni szükséges a közcélú zöldfelületeket, elsősorban a 
parti sávban.” 

- Zöldterületek kijelölése: „Közpark területek kijelölése, illetve a meglévők bővítése: „…… A 
Szepezdfürdői vasúti megállótól délre a tervezett parkoló és strandterület közötti parti sávban, 
…….” 

A HÉSZ közpark (Zkp) övezetre vonatkozó előírásai: 
„28. § Zkp Közparkok 
(1) Az övezetbe tartozik a komplex zöldfelületi funkcióval rendelkező közparkok területe. 
(2) Az övezetben csak a pihenés, testedzés, és ismeretterjesztés építményei és a 

fenntartáshoz szükséges építmények helyezhetők el, 2 %-os beépítettséggel. 
(3) Lakóépület az övezetben nem helyezhető el. 
(4) Az övezet területén terepszint alatti építmény nem helyezhető el 
(5) A közpark látogathatóságát a nappali időszakban korlátozni nem lehet. 
(6) Meglévő szabadstrand az övezetben megtartható. 
(7) A közparkok építését, rendezését, felújítását csak szaktervező által készített komplex 

kertépítészeti tervek alapján lehet elvégezni. 
(8) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál. 
(9) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet. 
(10) Az övezetben csak parti bejáróval rendelkező víziállás létesíthető, amelynek  

vízparttól számított benyúlása nem haladhatja meg a 25 métert, egymástól való távolságuk 
nem lehet kisebb 50 méternél. A bejáró szélessége legfeljebb 2 méter, a vízállás 
alapterülete – a bejárón felül – legfeljebb 30 m2 lehet. 

(11) A meglévő nádasokban, vagy azok rovására víziállás nem létesíthető.” 
 
Megjegyzés: Mivel a HÉSZ külön nem határozza meg a Zkp övezetben az építménymagasság 
 értékét, így ezen paraméter az OTÉK vonatkozó előírása szerint legfeljebb 7,50 m  
lehet. (A Balaton tv.-ben a zöldterületekre vonatkozóan szabályozott legfeljebb  
4,50 m beépítési magasság az érintett övezetre nem vonatkozik.) 
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A TSZT-ben beépítésre nem szánt zöldterület, ezen belül vízparti sétány kategóriába tartozik és ennek 
megfelelően a HÉSZ-ben vízparti sétány övezetbe sorolt a Fejlesztő érdekkörébe tartozó 1459/5 hrsz.-ú 
telek kb. fele része. 

Zöldterület területfelhasználási egység, vízparti sétány területe esetén 

A 1459/5 hrsz.-ú ingatlant érinti: 
- a közlekedési elemek kategóriájába sorolt parti sétány tervezett nyomvonala, 
- közlekedési létesítmények védősávja („Külterületi főútvonal mellett 100 m-en belül építmény 
elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.” „A vasútvonal és az állomás, 
megállóhely szélső vágányszélétől mért 50-50 m-es védőtávolságán belül tervezett nem vasúti építmények 
létesítéséhez a MÁV Rt. üzemeltetői és a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelet szakhatósági 
hozzájárulását be kell szerezni.”), 
- a telkek közös határvonala menti sávban regionális szennyvíznyomócső közműlétesítmény nyomvonala, 
melyre vonatkozóan azonban szolgalom bejegyzése a tulajdoni lapokon nem szerepel (a vezeték 
nyomvonalával kapcsolatos adatok beszerzése nem képezte a tanulmány feladatát, telekalakítás és 
beépítés előtt az illetékes üzemeltetővel a nyomvonal helye és védőtávolsága egyeztetendő). 
 
A TSZT vonatkozó szöveges előírásai azonosak a közparkoknál leírtakkal. 
A HÉSZ vízparti sétány (Zs) övezetre vonatkozó szöveges előírásai. 

„29. § Zs Vízparti sétány területe 
(1)  Az övezetbe tartozik a Balaton törvény előírása szerint kialakítandó vízparti sétány 

területe. 
(2) Az övezetben épület nem helyezhető el. 
(3) Kizárólag pihenő funkciót ellátó, illetve az ismeretterjesztés építményei és 

közműépítmények helyezhetők el. 
(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 30%-nál. 
(5) A meglévő növényzet megtartandó, a sétány és az elhelyezhető építmények területén 

kívüli részen. 
(6) Viziállások nádasok megbontásával nem létesíthetők. 
(7) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet. 
(8) Az övezetben csak parti bejáróval rendelkező víziállás létesíthető, amelynek  

vízparttól számított benyúlása nem haladhatja meg a 25 métert, egymástól való távolságuk 
nem lehet kisebb 50 méternél. A bejáró szélessége legfeljebb 2 méter, a vízállás 
alapterülete – a bejárón felül – legfeljebb 30 m2 lehet.” 

 

A TSZT-ben beépítésre szánt különleges terület, használat szerint strand (ST) kategóriába tartozik és 
ennek megfelelően a HÉSZ-ben strand (Kst) építési övezetbe sorolt a Fejlesztő érdekkörébe tartozó 
1459/4 hrsz.-ú telek, valamint a részben a Fejlesztő érdekkörébe tartozó 1460/2 hrsz.-ú ingatlan. 

Strand terület esetén 

A 1459/4 és a 1460/2 hrsz.-ú ingatlanokat érinti: 
- a közlekedési elemek kategóriájába sorolt parti sétány tervezett nyomvonala, amely a HÉSZ-ben 5,0 m 
széles „közhasználatra átadandó terület” jelöléssel szerepel, 
- közlekedési létesítmények védősávja („Külterületi főútvonal mellett 100 m-en belül építmény 
elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.” „A vasútvonal és az állomás, 
megállóhely szélső vágányszélétől mért 50-50 m-es védőtávolságán belül tervezett nem vasúti építmények 
létesítéséhez a MÁV Rt. üzemeltetői és a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelet szakhatósági 
hozzájárulását be kell szerezni.”), 
- regionális szennyvíznyomócső közműlétesítmény nyomvonala, melyre vonatkozóan azonban szolgalom 
bejegyzése a tulajdoni lapokon nem szerepel (a vezeték nyomvonalával kapcsolatos adatok beszerzése 
nem képezte a tanulmány feladatát, telekalakítás és beépítés előtt az illetékes üzemeltetővel a nyomvonal 
helye és védőtávolsága egyeztetendő). 
 
A TSZT vonatkozó szöveges előírásai: 
A TSZT a strandok területére külön előírásokat nem tartalmaz, a magasabbrendű jogszabályok szerint a 
strandok területe és a strandok parthossza nem csökkenthető (kivéve a zöldterületbe sorolást, pl. parti 
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sétány kialakítása érdekében), telekfelosztás és telekhatár-rendezés csak kiigazítás érdekében történhet, 
3000 m2-nél kisebb telek nem alakítható ki. 
  
A HÉSZ különleges strand (Kst) építési övezetre vonatkozó szöveges előírásai: 

„19. § Kst Strandterületek 
(1) Az építési övezet strand elhelyezésre szolgál. 
(2) Az építési övezetben csak a strandolási funkciót szolgáló és azt kiegészítő, ill. kiszolgáló, 
szolgáltató, vendéglátó és sportépítmények, valamint az ezeket kiszolgáló parkolók helyezhetők 
el. 
(3) Az építési övezet területén 200 m2-ként egy nagy lombkoronájú fa ültetendő, tájvédelmi 
szempontból a vízparti vegetációt reprezentáló lombhullató fafajokból, minimum háromszor 
iskolázott kertészeti minőségben. 
(4) Az építési övezet területére szaktervező által készített komplex kertépítészeti terv készítendő, 
játszóhely kialakításáról gondoskodni kell. 
(5) Vizuális lezárás és a külső környezetterhelő hatások csökkentése érdekében a telkek vasút felöli 
telekhatára mentén háromszintes (gyep-cserje-, lombkoronaszint) védő zöldsáv telepítendő. 
(6) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 7. számú táblázat tartalmazza.” 
 
A hivatkozott táblázat szerint az építési övezetben: 
- a beépítési mód: szabadonálló 
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 8 % 
- a kialakítható legkisebb telekméret: 4500 m2 

- az építménymagasság megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke: 3,0 m, illetve 4,50 m 
- a zöldfelület legkisebb mértéke: 70% 
- a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 20 % 
- a közművesítettség mértéke: teljes. 

 

A TSZT-ben és azzal összhangban a szabályozási tervben (SZT) is közlekedési területbe sorolt a Fejlesztő 
érdekkörébe tartozó 1495/5 hrsz.-ú ingatlan egy kisebb területrésze, valamint a szomszédos 1462/2 hrsz.-
ú telek egésze, továbbá ide tartoznak a kapcsolódó 1451/3 és 1464/1 hrsz.-ú földrészletek is, utóbbi már 
jelenleg is útként nyilvántartott önkormányzati tulajdonú közterület. 

Közút terület esetén 

A hatályos településrendezési eszközök a fenti területeket Szepezdfürdő parti sávja gépjármű és gyalogos 
közlekedésének, valamint közterületi parkolásának fejlesztése céljára jelölte ki. A jelenleg 
magántulajdonban lévő 1451/3 hrsz.-ú telket egyébként a magasabb rendű jogszabály - Balatonszepezd 
Vízpart-rehabilitációs Tanulmányterve - is „újonnan kialakítandó közterületek, önkormányzati elővásárlási 
joggal terhelt területek” jellel látta el. (Megjegyzendő, hogy az utóbbi közterületi kialakítás keretében 
megoldódna a vasúti átjárót is érintő területhasználati konfliktus.) 
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Balatonszepezd új településrendezési eszközeinek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
elkészítésének előzményeként 2015-ben elkészült és a 254/2015. (XII. 10.) Bsz. önkormányzati határozattal 
elfogadásra került a község településfejlesztési koncepciója (TFK). 

Balatonszepezd hatályos településfejlesztési dokumentuma:  

A Pro Arch Építész Stúdió Bt. (vezető tervező: R. Takács Eszter) által elkészített TFK a tárgyi módosítással 
összefüggésben az alábbi utalásokat tartalmazza: 
- A II. Turisztikai kínálat bővítése c. átfogó cél keretében a II. 1. pontban részcélként kezeli a 

hagyományokra épülő turizmus fejlesztését, ennek keretében a halászfalu hagyományainak 
felélesztését, a horgászati lehetőségek bővítését, a horgászturizmus fellendítését. 

- A part menti területekre vonatkozóan úgyszintén szorgalmazza a horgászturizmus felélénkítését a helyi 
hagyományok és karakter ápolása, fejlesztése keretében, a tervezett elemek között említi az alábbiakat: 
- horgászmóló és stégek kiépítése a központi strandtól délre fekvő part mentén 
- csónakbérlési lehetőség fejlesztése (csónaktároló, csónakház építés) 
- horgászati tanösvény kialakítása a part mentén (a tanösvénnyel párhuzamosan kerékpárút) 
- horgász szálláslehetőségek bővítése (sátras szálláshely lehetőség) 
- rendezvénytér kialakítása, fejlesztése (csónakház környezetében) 
- a horgászat népszerűsítése és a horgászturizmus fejlesztése (csapatépítés, nemzetközi horgászverseny, 
- gyermektábor, családi horgászat 
- horgász múzeum 

- A parti sétány (Balatoni sétány) összefüggő kiépítése szintén koncepcionális eleme a TFK-nak. 
- A TFK tervezett területhasználati változásokat tartalmazó tervlapján a 21. számú lehatárolás alatt 

a 1461 és 1459/5 hrsz.-ú ingatlanok közpark besorolásból különleges sport-horgász területbe 
történő átsorolása szerepel. 
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3. FEJLESZTŐI SZÁNDÉK - TSZT, HÉSZ/SZT MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
3.1. Fejlesztői szándék 
A módosítással érintett terület övezeti átsorolását a Fejlesztő elsődlegesen a már jelenleg is az 
érdekkörébe tartozó 1459/5 és 1461 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett sport-horgász funkció megvalósítása 
céljából kezdeményezte. 
Tekintettel a Fejlesztő szomszédos területekre irányuló vételi szándékára, a fejlesztés kiterjedhet a jelenleg 
szintén közpark besorolású 1462/1 és a jelenleg közút (parkoló) céljára kijelölt 1462/2 hrsz.-ú ingatlanokra 
is, amennyiben a TRSZ létrejöttéig a tulajdonviszonyok a fejlesztő szándékai szerint alakulnak. 
 
A Fejlesztő érdekkörébe tartozó 1461 hrsz.-ú ingatlanon – a tulajdoni lapon feltüntetett „kivett hétvégi ház, 
udvar” megnevezésnek megfelelően - egy földszint +1 emeletes, kb. 50 m2-es alapterületű hétvégi ház 
található, mellette, a gondozott kert nyugati részén mesterséges vízfelület került kialakításra. 
A 1459/5 hrsz.-ú vízparti ingatlan jelenleg beépítetlen, gondozott kertként a szomszédos 1461 hrsz.-ú 
telekkel egységes használatban van. Az ingatlan 1462/1 és 1462/2 hrsz.-ú telkekkel határos szakaszán a 
bejegyzett szolgalmi jognak megfelelően a 1462/1 hrsz.-ú földrészlet gépjárművel történő megközelítése 
érdekében egy keskeny sáv lekerítésre került. 
 
A fejlesztői szándék a 1459/5 és a 1461 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésével (esetleg a 1462/1 és 1462/2 
hrsz.-ú telkek csatolásával) egy olyan sport-horgász terület kialakítása, amelyen elhelyezhetők a 
tevékenység iránt érdeklődök számára szálláshelyet is tartalmazó vendéglátó építmények, valamint a 
szükséges kiegészítő, kiszolgáló funkciók, illetve a horgászathoz kapcsolódó egyéb létesítmények. 
A hagyományos horgászat lehetőségének biztosítása mellett cél a 2015-ben bevezetett szabályok alapján 
végezhető un. behúzós (behordós) horgászat elterjesztése érdekében behúzós horgászhelyek kialakítása. 
 
Fentiek megvalósítása érdekében a Szepezdfürdői partszakaszon, a területtől néhány száz méterre 
északra már funkcionáló önkormányzati sport-horgász terület övezete szolgál előképként, az arra a 
területre vonatkozó építési övezet alkalmazásával, de a hatályos övezeti előírások szükségszerű kisebb 
módosításával. 
 
Mivel településrendezési szempontból a község és a Fejlesztő távlati célja egyaránt az érintett teljes terület 
egységes rendezése és ennek keretében a vízparti sétány területének kiszabályozása a 1464 és a 1462/1 
hrsz.-ú közterületek közötti teljes szakaszon, ezért a telepítési javaslatok a távlati állapotot ábrázolják. 
Ugyanakkor bemutatják a terület beépítési lehetőségeit a jelenlegi tulajdoni és telekállapotok 
konzerválódása esetén és az átsorolás utáni sport-horgász terület egységes tulajdonban történő 
fejlesztése esetén is. 
A beépítési javaslatok a fentieken túl további változatokat is bemutatnak a település egészére vonatkozó 
közművesítettségi feltételek alakulásától függően, tehát az átmenetileg kihasználható 5 %-os és a 
távlatban megengedett 10 %-os beépítési lehetőség esetére is. 
 
A jelenlegi tulajdonviszonyok fennmaradását feltételező beépítési javaslatokban a 1459/5 és 1461 hrsz.-ú 
telkek összevonása után kialakuló ingatlan közterületi kapcsolata a közút kategóriába tarozó 1464, illetve a 
1463/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földrészleteken keresztül biztosítható. A 1462/1 és 1462/2 hrsz.-ú 
telkek gépjárművel történő megközelítése szintén a 1464 hrsz.-ú és/vagy a Balatonszepezd vízpart-
rehabilitációs tanulmányterve szerint közút és parkoló céljára közterületként szabályozott 1451/3 hrsz.-ú 
telkeken keresztül biztosítandó, így a jelenleg a 1459/5 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett átjárási szolgalom a 
rendezés után okafogyottá válik és törölhető lesz. 
(Megjegyzések: 
- a 1462/1 és 1462/2 hrsz.-ú telkek – kis telekterületük miatt – célszerűen összevonandók, hiszen külön-
külön gyakorlatilag nem építhetők be, ezért ez a terület a beépítési javaslatokban az összevonás 
feltételezésével kerül feltüntetésre, 
- a tárgyi területet érintő regionális szennyvíznyomócső közműlétesítmény nyomvonalával kapcsolatos 
adatok beszerzése nem képezte a tanulmány feladatát, telekalakítás és beépítés előtt az illetékes 
üzemeltetővel a nyomvonal helye és védőtávolsága egyeztetendő).  
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Beépítési javaslat 5 %-os beépítési lehetőség esetén a jelenlegi tulajdonviszonyok figyelembevételével és  
a telken belüli vízfelület megtartásával 
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Beépítési javaslat 5 %-os beépítési lehetőség esetén a jelenlegi tulajdonviszonyok figyelembevételével és  
a telken belüli vízfelület részbeni feltöltésével. 
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Beépítési javaslat 5 %-os beépítési lehetőség esetén és a sport-horgász területen belül lehetséges 
telekösszevonások figyelembevételével, a telken belüli vízfelület megtartásával 
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Beépítési javaslat 10 %-os beépítési lehetőség esetén a jelenlegi tulajdonviszonyok figyelembevételével és  
a telken belüli vízfelület megszüntetésével. 
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Beépítési javaslat 10 %-os beépítési lehetőség esetén és a sport-horgász területen belül lehetséges 
telekösszevonások figyelembevételével, a telken belüli vízfelület megtartásával. 
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Beépítési javaslat 10 %-os beépítési lehetőség esetén és a sport-horgász területen belül lehetséges 
telekösszevonások figyelembevételével, a telken belüli vízfelület megszüntetésével. 
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Beépítési javaslat 10 %-os beépítési lehetőség esetén és a sport-horgász területen belül javasolt új 
telekosztással a minimálisan kialakítható telekméret figyelembe vételével. 
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3.2. TSZT és HÉSZ/SZT módosítási javaslat 
A TSZT módosítási javaslata a távlati rendezésnek megfelelő - tehát a kapcsolódó területekre is kiterjedő 
- változásokat szemlélteti és ennek megfelelően ábrázolja a TSZT-t a módosítások után.  

 
TSZT javasolt módosítása 

 
TSZT a javasolt módosítás után 
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Hatályos TSZT jelkulcs 
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Településszerkezeti terv módosítási javaslat 
A 1459/5 és a 1461 hrsz.-ú ingatlanok Fejlesztő által kezdeményezett átsorolása közpark területből, illetve 
vízparti sétány területből beépítésre szánt sport-horgász területbe magával vonja a tervezett vízparti sétány 
nyomvonalának áthelyezését a fenti ingatlanokon kijelölt közpark területet érintő sávból a leendő sport-
horgász terület és a vasút között kijelölendő vízparti sétány területére a kérelmező fenti ingatlanainak 5 m 
széles sávja terhére. 
A Fejlesztő kezdeményezéséhez kapcsolódóan – a távlati településfejlesztési célt jelezve - célszerű a 
TSZT-ben a kapcsolódó 1462/1 és 1462/2 hrsz.-ú telkeken is kijelölni a sétány helyét, s a kisajátítás 
elkerülése érdekében ezen földrészletek visszamaradói részét is javasolt átsorolni sport-horgász területbe. 
Természetesen az építési jogokat keletkeztető HÉSZ övezeti rendszerében csak azon ingatlanokat 
érintően történik meg a szükséges átsorolás, amelyekre vonatkozóan a TRSZ létrejön. Ezt az ütemezést 
szemlélteti a szabályozási terv módosításának két ütemre bontott bemutatása. 
A vízparti sétány továbbvezetése a Szepezdfürdőn üzemelő önkormányzati strand területéig (pontosabban 
az annak megközelítését szolgáló 1460/1 hrsz.-ú közterületig) a fentieken túl igényli a jelenleg 
magántulajdonban lévő 1459/4 és 1460/2 hrsz.-ú strand besorolású területek 5 m széles sávban történő 
igénybevételét is. Mivel az érintett ingatlanok (a 1459/4 hrsz.-ú telek esetében teljes egészében, a 1460/2 
hrsz. esetében részben, de éppen a vasút felőli oldalon) a Fejlesztő érdekkörébe tartoznak, így a jelen 
tanulmány kapcsán kötendő TRSZ kiterjed ezen ingatlanokat érintő módosításokra is. 
 
Mindezek érdekében a TSZT javasolt módosítása során: 
- a sport-horgász terület (SP-H) kijelölése és a vízparti sétány konkrét területének lehatárolása érdekében 
megszűnik a kijelölt közpark terület, 
- módosul a vízparti sétány terület lehatárolása és ezzel összhangban pontosításra kerül a vízparti sétány 
tervezett nyomvonala, a változások kapcsán a vízparti sétány terület összességében növekszik, 
- módosul a közlekedési terület, a közpark kijelölés megszűnése okán kismértékben csökken a közterületi 
parkolók céljára kijelölt terület, 
- a tényleges használatnak megfelelően korrigálásra kerül a vasúti terület határa a tervezett sétány mentén 
- a beépítésre szánt strand terület (ST) vasút felőli szélén jelölésre kerül a vízparti sétány terület a leendő 
sport-horgász területtől egészen a jelenlegi közterületig (1460/1 hsrz-ig). 
 
Az egyes területfelhasználási egységek területi változásai: 
 

- sport-horgász területbe kerül ~ 1764 m2 
Közpark terület (~2051 m2) változásai 

- vízparti sétány területbe kerül ~ 287 m2 
 

- sport-horgász területbe kerül  ~ 407 m2 
Közlekedési terület változásai: 

- vízparti sétány területbe kerül ~ 107 m2 
 

- sport-horgász területbe kerül ~ 550 m2 
Vízparti sétány terület változásai: 

 

- vízparti sétány területbe kerül ~21 m2 
Vasúti terület változása: 

 

- vízparti sétány területbe kerül ~ 507 m2 
Strand terület (ST) változása: 
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Az SZT módosítási javaslata két változatban készült, az I. ütemű és a távlati rendezésnek megfelelő 
változásokat is szemlélteti, és ennek megfelelően ábrázolja a szabályozási terv módosítás utáni állapotát. 

 
SZT javasolt módosítása - I. ütem 

 
SZT a javasolt módosítás után - I. ütem 
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SZT javasolt módosítása - távlatban 

 
SZT a javasolt módosítás után – távlati állapot 
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Hatályos SZT jelkulcs 
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Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási javaslat 
A TSZT javasolt módosításával összhangban az övezeti rendszer a fentiekben bemutatott SZT módosítás 
szerint tervezett. 
Az SZT módosítása a megkötendő TRSZ-ben foglaltak szerint kiterjedhet a TSZT-ben rögzítendő távlati 
állapot szerinti sport-horgász terület egészére, amennyiben a Fejlesztő vételi szándéka a jelenleg az 
érdekkörén kívül eső területrészek vonatkozásában az adott időszakon belül realizálódik. Ha a jelenlegi 
tulajdoni, illetve érdekeltségi viszonyok alapján történik a TRSZ megkötése, akkor az SZT módosítása az I. 
ütem szerint javasolt. (Természetesen más érintettek bevonásával kiegészülő megállapodások esetén is 
aktuálissá válhat a távlati SZT módosítás.)  
 
A Fejlesztői cél megvalósításához az SZT módosítása mellett a HÉSZ szöveges előírásainak alábbi 
változtatásai is kapcsolódnak.  
A hatályos HÉSZ-ben szereplő  sport-horgász terület szabályozása a önkormányzati meglévő horgásztelep 
kialakult állapotára vonatkozóan került megállapításra az alábbiak szerint: 
 
„21. § Ksph Sport-horgász területek 
 (1) Az építési övezet a sport-horgászattal kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben elsősorban a sportolással összefüggő szabadidő-eltöltés, turizmus 
építményei helyezhetők el. 
(3) Az építési övezetben egyenként maximum 50 m2 alapterületű, a terület fenntartásához és 
őrzéséhez szükséges, illetve szociális és higiénés építmények helyezhetők el. További 
szállásépület nem helyezhető el. 
(4) A vízpart szélétől 15 m-en belül épület nem helyezhető el. 
(5) Meglévő természetes partvonal kiépített partvonallá nem építhető át. 
(6) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 9. számú táblázat tartalmazza.” 
 
A hivatkozott táblázat szerint az építési övezetben: 
- a beépítési mód: szabadonálló 
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 % 
- a kialakítható legkisebb telekméret: 6000 m2 

- az építménymagasság megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke: 3,0 m, illetve 4,50 m 
- a zöldfelület legkisebb mértéke: 50% 
- a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 20 % 
- a közművesítettség mértéke: teljes. 
 
A tárgyi új terület kialakítása érdekében a sport-horgász területek (Ksph) építési övezete 
vonatkozásában 
- további szállásépület elhelyezhetőségének biztosítása 

szükséges a 21. § módosítása az alábbiak szerint: 

- a kialakítható legkisebb telekméret 1300 m2-re csökkentése (a távlati állapot elérése érdekében 
esetleg szükségessé váló telek megoszthatóság lehetőségének biztosítása miatt) 
- az építési hely szabályozásánál az előkert 5,0 m, az oldalkert 3,0 m, a hátsókert 6,0 m-ben történő 
meghatározása. 
 
A vízparti sétány strand területen (különös tekintettel a 1460/5 hrsz.-en) történő kialakítását szolgáló 
telekhatár kiigazítás érdekében 

- kialakítható legkisebb telekméret lecsökkentése 1700 m2-re, amely - figyelemmel a Balaton tv. 
vonatkozó előírására - kizárólag telekhatár kiigazítás esetén alkalmazható. 

a strand területek (Kst) építési övezete vonatkozásában szükséges a 
19. § módosítása az alábbiak szerint: 
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3.3. A javasolt TSZT, HÉSZ/SZT módosítások összhangja a vonatkozó magasabbrendű 
jogszabályokkal 

A tárgyi módosítások során figyelemmel kell lenni: 
- a 2000. évi CXII. törvényre (továbbiakban: Balaton tv.), amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
rendelkezik, 
- a fenti törvény felhatalmazása alapján jóváhagyott 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-
rehabilitációs szabályozás követelményeiről (továbbiakban: Balaton vízpart-rehabilitációs követelmények),  
- továbbá a 37/2004. (XII. 30.) TNM rendelet Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart rehabilitációs tanulmánytervének 
elfogadásáról (továbbiakban: Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs tanulmányterve).  
Fentiek mellett természetesen figyelembe veendők a településrendezésre vonatkozó egyéb országos 
jogszabályok, különösen az 1977. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (un. 
építési törvény, továbbiakban: Étv.), valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) vonatkozó előírásai is. 
 

Az alábbi ábrán látható Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének tárgyi területre és 
környezetére vonatkozó kivágata, amely szerint a módosítással érintett terület:  

A területfelhasználás javasolt módosításának megfelelősége 

„Részlegesen összevont területfelhasználási egység”, valamint „Zöldterület kialakítására alkalmas terület” 
jelöléssel szerepel. 
 
A részlegesen összevont területfelhasználási egység kategóriára vonatkozó előírások a Balaton vízpart-
rehabilitációs követelmények 6. § (3) b) szerint az alábbiak: 
„ részlegesen összevont területfelhasználási egységen belül a településrendezési eszközök a hétvégi 
házas üdülőterület, a kertvárosias lakóterület és a gazdasági terület kivételével az (1) bekezdésben 
felsorolt bármely területfelhasználási egységet kijelölhetik.” 
A hivatkozott (1) bekezdés ae) pontja tartalmazza a beépítésre szánt területek körében a különleges terület 
kategóriát, amelyben a 11. § (1) bek. előírásai szerint – többek között – sport rendeltetés elhelyezhető. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a beépítésre szánt különleges sport-horgász terület kijelölése  
- az alábbi feltételekkel - megfelel a vonatkozó magasabbrendű jogszabályi előírásoknak. 
Fentieken túl, - amennyiben a javasolt beépítésre szánt területbe történő besorolás által a beépítésre szánt 
terület a településen összességében is növekszik - egyéb helyi feltételének vizsgálata is szükséges a 
TSZT folyamatban lévő teljes körű felülvizsgálata és módosítása során.  
A Balaton tv. 17. §-a szerint ugyanis: 
„ A települések beépítésre szánt területe nem növelhető azokon a településeken, ahol a szennyvízcsatorna 
hálózat nem épült ki, vagy a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő kapacitású tisztítóműre csatlakozik, 
vagy a hálózatra rákötött lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el az összes lakás- és 
üdülőegység számának 80 §-át.” 
Abban az esetben, ha a fenti helyi feltételek jelenleg még nem teszik lehetővé a sport-horgász terület 
beépítésre szánt területként történő építési övezetbe sorolását, akkor az alábbi szabályozástechnika 
alkalmazása javasolt: 
- a TSZT-ben a tárgyi beépítésre szánt különleges sport-horgász terület kijelölése tervezett (távlati) 
elemként javasolt, 
- a HÉSZ-ben a megengedett 10 %-os beépítési mérték kihasználása az érintett újonnan kijelölt területen 
csak a szükséges közművesítettségi feltételek teljesítése esetén alkalmazható, addig a beépítési mérték 
tekintetében a beépítésre nem szánt területek esetén megengedhető max. 5%-os határérték vonatkozik. 
A beépítésre szánt kategória jelölése azonban már jelen TSZT módosítás során célszerű, tekintettel arra, 
hogy „szálláshelyet tartalmazó vendéglátó rendeltetés” a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozási 
követelmények 11. § (6) bekezdése szerint sport rendeltetés esetén csak beépítésre szánt különleges 
terület kategóriában megengedett, továbbá azért is, hogy a közműfeltételek későbbi teljesülése esetén ne 
legyen szükség a településrendezési eszközök ismételt módosítására. 
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A Balaton tv. a 6., 6/A., és a 6/B. §-ban meghatározott esetekben zöldterület-pótláshoz és egyéb szigorú 
feltételekhez köti a zöldterületeken más területfelhasználási egység kijelölését. 

Zöldterület átsorolásának, illetve pótlásának kérdésköre 

A tárgyi tanulmányban átsorolásra javasolt közpark terület azonban nem tartozik a vonatkozó előírásokban 
meghatározott esetek egyikébe sem, ugyanis a tárgyi közparki besorolást Balatonszepezd TSZT és 
HÉSZ/SZT a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen belül, de nem 
a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv előírása nyomán, hanem a település akkori fejlesztési-rendezési 
szándéka alapján jelölte ki tehát a közpark terület átsorolása nem ellentétes a vonatkozó 
magasabbrendű előírásokkal, a helyi településrendezési eszközök módosítása keretében a község 
önkormányzatának hatáskörében jogszerűen megvalósítható. 
 
A beépítésre szánt területek növelése esetén a Balaton tv. 18. § (1) bek. előírása az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
„(1) A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának 
megfelelő, 50 %-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell 
biztosítani.” …… ”A beépítésre szánt terület csak a zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a 
zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adásával alakítható ki.” 
A TSZT-ben javasolt átsorolás ~ 2721 m2 új beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, mellyel 
egyidejűleg 922 m2 zöldterületbe sorolt parti sétány terület kijelölése is megtörténik, amely teljes 
egészében közvetlen településszerkezeti kapcsolatban van a kijelölt sport-horgász területtel, tehát a TSZT 
és HÉSZ tárgyi módosítása a zöldterület-pótlás tekintetében megfelel a vonatkozó előírásoknak. 
A TSZT módosítása során természetesen szükséges a biológiai aktivitásérték szinten tartása, mely a 
település egészére kiterjedően igazolandó a folyamatban lévő teljes körű felülvizsgálat és módosítás 
keretében. 
 

A Szepezdfürdő vasúti megállóhely környezetében a Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervében kijelölt „kötelezően megtartandó közterületek”, illetve „újonnan kialakítandó 
közterületek, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt területek”, „tervezett parkoló területe” 
lehatárolásokat a javasolt módosítás nem érinti. 

A közterületi szabályozás módosítása 

A közterületi szabályozás módosítása csupán azon területrészekre terjed ki, amelyek fentieken túl kerültek 
kijelölésre a TSZT-ben, illetve az SZT-ben, tehát a helyi településrendezési eszközöket e tekintetben a 
települési önkormányzat saját hatáskörben módosíthatja.  
 

A jelen tanulmányban tervezett módosítások változatlanul tartalmazzák a Balatonszepezd vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervének tárgyi területre és környezetére vonatkozó egyéb kötelező elhatározásait, 
nevezetesen: 

Egyéb előírások 

- továbbra is a „parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonalon” javasolt a sétány kialakítása, melynek a 
módosítással érintett területen történő átvezetésével Szepezdfürdő part menti szakaszán a közcélú 
gyalogos átjárhatóság teljessé válik, 

- a tervezett közterületek és parkoló területe továbbra is szerepel a szabályozási javaslatban, csak a 
hatályos tervben ehhez képest kibővített közterület határai változnak, 

- a strand területén jelölt „telek közhasználat elől el nem zárható területe” közhasználat céljára átadandó 
terület helyett közterületként kialakítandó zöldterületi kategóriába sorolt vízparti sétányként szerepel (a 
hatályos szabályozásban szereplő 5 m szélességgel). 
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Az alábbi ábra Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének tárgyi területre és környezetére 
vonatkozó kivágata. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEKRE 

A TRSZ megkötését előkészítő, illetve megalapozó tanulmány előző fejezeteiben bemutatott TSZT és 
HÉSZ módosítási javaslatokban egymást erősítő elképzelések mentén összetalálkoznak a 
magánfejlesztő szándékai a település TFK-ban rögzített elképzeléseivel. 
A magántulajdonban lévő ingatlanok különleges sport-horgász területbe történő átsorolása ugyanis 
amellett, hogy illeszkedik a turisztikai koncepcióba illeszkedő tevékenység kibontakoztatásának 
célkitűzéséhez, egyúttal megállapodási lehetőséget teremt a Balatoni sétány Szepezdfürdői szakaszának 
kiépítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére is. 
 
A telepítési tanulmányban szereplő TSZT és HÉSZ módosítási javaslatok összhangban vannak a 
Balaton tv., a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények és Balatonszepezd vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervének előírásaival, tehát a módosítások a község önkormányzatának 
jogkörében végrehajthatók. 
 

- a telepítési tanulmány képviselőtestületi elfogadása, 
A fejlesztés megvalósításához az alábbi intézkedések szükségesek, illetve javasoltak: 

- településrendezési szerződés (TRSZ) megkötése a Fejlesztő és az Önkormányzat között, melynek 
melléklete a jelen telepítési tanulmány, 

- a TRSZ-ben foglalt módosítások tartalmazó a TSZT és HÉSZ elkészítése és véleményeztetése, majd 
elfogadása, illetve jóváhagyása, 

- telek- és tulajdoni rendezés a TRSZ-ben foglaltaknak megfelelően, 
- fentiekkel párhuzamosan szükséges a fejlesztési terület ingatlanainak közterületről gépjárművel történő 

közvetlen megközelítését biztosító tulajdonjogi rendezés a vasúti átjáró irányából, 
- a Balatoni sétány és a kapcsolódó közterületek, illetve közterületi parkolók kialakítása. 
 
5. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS JAVASOLT SZAKMAI TARTALMA 

- az érdekkörébe tartozó területen a vízparti sétány menti területek övezeti átsorolással érintett 
szakaszának átadása önkormányzati tulajdonba (a TRSZ megkötésekor aktuális tulajdonviszonyoknak 
megfelelően a távlati állapotra vagy az I. ütemnek megfelelően), az övezeti átsorolással nem érintett 
területek mentén a TRSZ-ben rögzítendő egyéb feltételekkel és ütemezés szerint, 

Fejlesztő vállalásai: 

- a fentiekhez szükséges telek- és tulajdoni rendezés lebonyolítása, 
- az új közterületi telekhatároknak megfelelően a kerítés áthelyezése a HÉSZ-ben rögzítendő – a parti 

ingatlanok zavartalan használatát (megfelelő intimitását) és vagyonvédelmét biztosító – előírásoknak 
megfelelő kialakítással. 

- a jelen tanulmány alapján megkötendő TRSZ-ben szereplő TSZT, HÉSZ/SZT módosítások 
szerepeltetése a településrendezési eszközök kidolgozására vonatkozóan folyamatban lévő eljárásban 
és - jogszabályon alapuló észrevétel hiányában - annak megfelelő tartalommal a képviselő-testület elé 
terjesztése, 

Önkormányzat vállalásai 

- a Szepezdfürdő vasúti átjáró és környezetének tulajdoni és használati rendezése az átsorolással 
érintett fejlesztési terület gépjárművel történő zavartalan megközelítéséhez szükséges korlátlan 
közhasználat biztosítása érdekében. 

 
Budapest, 2016. 02.22. 
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