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BEVEZETŐ

I.BEVEZETŐ
A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Balatonfüred településrendezési eszközei 2004-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban
több alkalommal módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei Balatonfüred
Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2004. (III.24.) számú határozata Balatonfüred
településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT) megállapításáról, és Balatonfüred
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (VI.25.) rendelete a helyi építési szabályzatról
(továbbiakban: HÉSZ).
Az Önkormányzat a módosítással érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a
területekre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításáról döntött. A tervezési munkát a
Völgyzugoly Műhely Kft.-t végzi.
A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök módosítási javaslatának kidolgozása egy
időben, egymással párhuzamosan történik. A módosítással érintett településrendezési eszközök:
Településszerkezeti terv
leírása

Szerkezeti
tervlap

Helyi Építési
Szabályzat

Szabályozási
terv

1. A 633/1 hrsz.-ú ingatlanon idősotthon
létesítésének biztosítása

x

x

x

2. Szabályozási vonal módosítása a tervezett
Konferencia- és Rendezvényterem
mélygarázsának létesítése érdekében

x

3. A 950/34 hrsz.-ú telken Játszóház és családi
házak kialakításának lehetővé tétele

x

x
x

x

A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervezési területek vonatkozásában az alábbi
jóváhagyandó munkarészeket érinti, ami meghatározza, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
(továbbiakban: Eljr.) 3. melléklet szabályainak megfelelően milyen alátámasztó munkarészek
kerülnek kidolgozásra.

A TERVEZÉSI FOLYAMAT
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§
(6) bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás
keretén belül történik.
A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.
Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a
partnerségi egyeztetés szabályairól a 26/2017. (VII.7.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az
önkormányzat honlapján, közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való közzétételével
történik. A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint illetve a a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról
szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Eljra hivatkozott §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi
egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a
véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az
Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton
történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő
közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
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A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén
a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével
lezárul.
Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A
kérelemhez mellékelni kell:
a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,
b) a településrendezési eszköz tervezetét,
c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot,
d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett
területi és települési önkormányzatokat.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető.
Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án
hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével
történik a településrendezési eszközök módosítása.
Jelen dokumentáció a Balatonfüred Város településrendezési eszközök módosításának
partnerségi egyeztetés dokumentációja.
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS TERVEZETE
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021.(…………) Kt. számú határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról

Balatonfüred Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Balatonfüred város
Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-3. melléklete alapján állapítja meg:
1-3. melléklet: településszerkezeti terv rajzi munkarészét módosító fedvényrajzok
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje
meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, valamint az eljárásban
résztvevő államigazgatási szerveknek és az érdekelt önkormányzatoknak.
A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1-3. melléklet
által tartalmazott fedvényrajzok szerinti – módosítás területi hatálya alá tartozó - területeket illetően
a város teljes közigazgatási területére vonatkozó 97/2004. (III.24.) önkormányzati határozattal
megállapított településszerkezeti tervének rajzi munkarésze.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bóka István polgármester
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
1. sz. melléklet
a Balatonfüred város teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2021. (………) számú
határozatához
1. számú módosítás által érintett terület

2. sz. melléklet
a Balatonfüred város teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2021. (………) számú
határozatához
2. számú módosítás által érintett terület
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
3. sz. melléklet
a Balatonfüred város teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2021. (………) számú
határozatához
3. számú módosítás által érintett terület
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HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

II.B. A HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE
Balatonfüred város Önkormányzat képviselőtestületének
…/2021. (….) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004. (VI.25.),
önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprémi Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros
Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási Hatósági Főosztály és Légyügyi
Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi
Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Önkormányzat, Balatonfüred város
Önkormányzata véleményének kikérésével a következőt rendeli el:
1. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város Helyi Építési
Szabályzatáról, valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 18/2004. (VI.25.) rendelet (a
továbbiakban: HÉSZ 1. mellékletét képező Egységes Szabályozási Tervlap „Építési övezetek, övezetek
és övezeti paraméterek összefoglaló táblázata” 238i sorral egészül ki:

238i

Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Településközpont
vegyes
terület

Vt-109

Szabadonálló

15%

4,5-7,5 m

10 000 m2

60%

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

(2) A HÉSZ 1. mellékletét képező Egységes Szabályozási Tervlap „Építési övezetek, övezetek és
övezeti paraméterek összefoglaló táblázata” 238j sorral egészül ki:

238j

Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

Településközponti
vegyes
terület

Vt-110

Szabadonálló

35%

6,0-9,5 m

1100 m2

25%

-

2. § (1) A HÉSZ 1. mellékletét képező Egységes Szabályozási Tervlap „Építési övezetek, övezetek és
övezeti paraméterek összefoglaló táblázata” 268 sora törlésre kerül.
(2) A HÉSZ 3. mellékletét képező Területhez kötött sajátos előírások T3 jelűterületre vonatkozó
(36), (39), (44) bekezdések törlésre kerülnek
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3. § A HÉSZ 1. mellékletének F4, F5 G6, G7 jelű tervlapjain ábrázolt normatartalmak helyébe e
rendelet 1-4. mellékletét képező F4, F5 G6, G7 jelű tervlapokon ábrázolt normatartalmak lépnek.
4. § E rendelet az elfogadást követő. napon lép hatályba.

Dr. Bóka István

Dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.
Dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1

A 633/1 HRSZ.-Ú
BIZTOSÍTÁSA

INGATLANON

IDŐSOTTHON

LÉTESÍTÉSÉNEK

A módosítással érintett terület a szabályozási terv G7 szelvényét érinti.

1.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1.1 TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A módosítással érintett terület Balatonfüred belterületének középső részén, az Alsóvárosban,
a 71. sz. (Petőfi Sándor utca) főút és a vasút közötti területsávban helyezkedik el. A módosítással
érinett 633/1 hrsz.-ú telek déli szomszédságában található a város kiemelt jelentőségű zöldterülete,
a Kiserdő.

1.1.2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A terület Balatonfüred két történelmi településmagja között kialakult üdülőterületen fekszik. A
tervezési terület környezetében jellemzően kertes, családi házak találhatók, illetve tőle délre
helyezkedik el a nagy kiterjedésű Kiserdő. A aránylag nagy forgalmat lebonyolító 71. sz. főút és a
vasút közelségéből adódóan a módosítással érintett területet fokozott zajterhelés éri. A területet a
71. sz. főútról lehet megközelíteni.
A módosítással érintett 633/1 hrsz.-ú ingatlan mintegy 18 651 m2 nagyságú. A telken jelenleg egy
főépület és hat kisebb egyéb épület található, melyek az egykori Belügyminisztériumi üdülőhöz
tartoztak. A fő épület egy jellegzetes megjelenésű, lapostetős, többszintes helyi védelem alatt álló
üdülő épület. Az épületállomány további részeit a porta épület, raktár épületek, a kazánház, valamint
télikerttel kialakított szolgálati lakóépület képezik. Ezen épületek építészetileg értéket nem
képviselnek. A módosítással érintett telken álló épületek összes alapterülete 2 475,95 m2, amely közül
a főépületé 955,50 m2. A 633/1 hrsz.-ú telek jelenlegi beépítettséges közel 13%.
A 633/1 hrsz.-ú ingatlan helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A közel két hektáros nagyságú
módosítással érintett terület jelentős részét cserjék és ősfák borítják.
A módosítással érintett telek nyugati, északi és keleti szomszédságában alacsony laksűrűségű, közepes
intenzitású kertvárosias lakóterület található. A családi házas beépítésű területek telekmérete
átlagosan 500-1000 m2, beépítettségük 10-30% között alakul.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)
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1.1.3 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A településrendezési eszközök a tervezési területen üdülőterületet jelölnek. A tervezési terület
nyugati, északi és keleti szomszédságában kertvárosias lakóterületek találhatóak, míg a déli oldalról,
a 71. sz. főút túloldalán zöldterület határolja. A módosítással érintett területtel azonos építési
övezetbe tartozik a vele szomszédos, 643/1 hrsz.-ú ingatlan.
Az üdülőházas üdülőterületre (Üü) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 18. § bekezdései
tartalmazzák. A telektömb Üü-7 építési övezetbe tartozik.
A HÉSZ 18. § (1) bekezdés és az övezeti előírások alapján az üdülőházas üdülőterületen az OTÉK 22.
§ (1) bekezdés szerinti üdülőépületek helyezhetők el. A HÉSZ (2) bekezdés szerint az OTÉK 22. § (2)
bekezdésben foglalt előírás szerinti építmények helyezhetők el.
A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó
szabályok az alábbiak:

268

Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

Üdülőházas
üdülőterület

Üü-7

Szabadonálló

15%

4,5-7,5 m

10 000 m2

50%

kertvárosi villa

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

1.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ1
A módosítással érintett területen Balatonfüred város Önkormányzata pályázati forrásból egy idősek
otthonát és nyugdíjas otthont tervez kialakítani.
A fejlesztés során a 633/1 hrsz.-ú ingatlanon található helyi védett épület átalakításra kerülne. Az
építészeti koncepció szerint funkcióváltás során a meglévő épület U tömege O tömeggé zárul be,
melynek során az emeleti szintek kiegészülnek közösségi foglalkoztató területtel. A tervezett idősek
otthona emeleti szintjein kapnak helyet a lakószobák, gondozói- és személyzeti helyiségek, valamint
közösségi foglalkoztató helyiségek. Az otthon lakóinak belső udvari tetőterasz tervezett, melyet az 1.
emeleti szintről lehet megközelíteni. Az épület előcsarnoka, valamint az abból nyíló 350 m2-es
körüljáró tér mobil leválasztási lehetőségével többcélúan hasznosítható. A földszinten találhatóak
többek között az egészségügyi alapellátás (orvosi-szakorvosi) helyiségei, kápolna helyiség, valamint
kiszolgáló helyiségek. A pinceszinten egyebek mellett kialakításra kerül egy wellness terület a hozzá
kapcsolódó szauna- és öltöző területtel, személyzeti öltöző helyiségek és raktár helyiségek,
főzőkonyha, kiszolgáló- és üzemeltetési helyiségek, valamint gépészeti-, elektromos- és raktár
helyiségek is. Az épület tetőszintjén zárt gépészeti tér kerül kialakításra. A meglévő épület

1

A szabályozási koncepció a KÖZTI Zrt. által készített Alkony – idősek otthona koncepcióterv alapján készült
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homlokzata körül az emeleti lakrészekhez kapcsolódó erkély tervezett. A funkcióváltás
eredményeképpen a meglévő épületben jelentős mennyiségű bontásra van szükség.
A növények, fák nőtt jellegének megtartása érdekében a két ütemben tervezett két új épületegyüttes
elhelyezése, amelyekben a tervezett új nyugdíjas otthon kaphat helyet, a faállományt minél inkább
meghagyó, kikerülő tömegalakítással kerül kialakításra. A tervek szerint az első ütemben 24 darab, a
második ütemben 16 darab apartman létesül. Az épületegyüttesek azonos épület egységekből épülnek
fel. Egy épületegység 8 darab apartmant tartalmaz két szinten. Két épületegység között társalgó tér
vagy lépcsőház található, mely egy nyaktagként köti össze a tömegeket. A tervezett apartmanokhoz
az idősek otthona épületének homlokzati kialakításához hasonlóan erkélyek és teraszok kapcsolódnak,
mely kapcsolatot teremt a parkkal.

Alkony – idősek otthona - helyszínrajz

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020.
www.vzm.hu

BALATONFÜRED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA

15
MELLÉKLETEK

Alkony – idősek otthona - átnézeti látványterv

A telek be- és kijáratánál az OTÉK előírásainak megfelelő mennyiségű parkoló kerül kialakításra.
A fejlesztés során a tervezett idősek otthonát és a meglévő parkot a telekhatár mentén fáscserjés
pufferel kívánják körül venni. A fejlesztés során a helyi természetvédelemi oltalom alatt álló
zöldterületre kertépítészeti koncepció került kidolgozásra, amely alapvetően a tervezett és
megmaradó épületek közlekedési felületekkel történő kiszolgálására, valamint az aktív és passzív
szabadtéri időtöltés lehetőségének biztosítására épül.
A tervek szerint a tervezett intézmény gépjárművel való megközelítése a továbbiakban is a 71. sz.
főútról történne.
A tervezett beépítés paraméterei:





telek területe: 18 651 m2
tervezett beépítettség: 14,53%
tervezett építménymagasság: 7,0 m
tervezett zöldfelületi arány: 61,40%

Szabályozási koncepció
A módosítás célja, hogy a 633/1 hrsz.-ú telken a fejlesztési koncepcióban bemutatott idősek otthona
elhelyezhető legyen. A fejlesztési elképzelések során a telek jelenlegi szabályozási paramétereinek
módosítása nem szükséges, viszont a tervezett funkció szükségessé teszi az ingatlan üdülőterületből
való átsorolását.
A tervezett idősek otthona elhelyezésére leginkább alkalmas területfelhasználási egység a
településközpont terület, amely elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést (többek
között szociális) szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó
rendeltetésre.
Mivel a fejlesztés során nincs igény a területen jelenleg megengedett beépítés intenzitásának
növelésére, a módosítás során cél olyan településközpont építési övezet kijelölése a területen, amely
a területre vonatkozó hatályos szabályozási paraméterekkel közel azonosak. A 10 000 m2-es
megengedett legkisebb kialakítható telekméret nem teszi lehetővé a telek megosztását, ami hatással
lenne a helyi jelentőségű természeti értékre.
A HÉSZ 14. §-a meghatározza általánosan a településközpont vegyes terület szabályait. A hatályos
HÉSZ jelenleg csak a tervezettnél nagyobb intenzitású beépítést engedő építési övezetek vannak, így
javasoljuk, hogy egy új, Vt-109 jelű építés övezet kerüljön megállapításra. A Vt-109 építési
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övezetekben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó szabályokat az alábbiak
szerint javasoljuk megállapítani:

238i

Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Településközpont
vegyes
terület

Vt-109

Szabadonálló

15%

4,5-7,5 m

10 000 m2

60%

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

A módosítással érintett terület átsorolását követően Balatonfüred közigazgatási területén Üü-7 jelű
építési övezetbe tartozó terület a továbbiakban nincs, így az építési övezet törlésre kerül a HÉSZben.

1.3 JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása nem
jár
a
területfelhasználási
rendszer
megváltoztatásával.
Az üdülőterület helyén településközpont terület
kerül kijelölésre a módosítással érintett telken.

1.4 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK
A tervezett módosítás beépítésre szánt területek átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az építési övezetek határai. A
módosítással érintett területen az üdülőházas terület átsorolásával Vt-109 építési övezet kerül
kijelölésre.
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Szabályozási terv módosítási javaslata

1.5 SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
1.5.1 SZERKEZETALKOTÓ ÉS TAGOLÓ KÖZLEKEDÉSI ELEMEK
A módosítással érintett területet határoló utak a 71. sz. főút, a Séta utca és északról a vasút
nyomvonala.

1.5.2 SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ, TAGOLÓ EGYÉB NYOMVONALAS ELEMEK
Egyéb szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem a területen nem található.

1.5.3 SZERKEZETALKOTÓ ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK, VÍZFOLYÁSOK
A módosítással érintett 633/1 hrsz.-ú ingaltan helyi természetvédelmi oltalom alatt áll. A területtől
délre található a Kiserdő. A területre és környezetére a magas zöldfelületi intenzitású kertvárosias
villa beépítés jellemző.

1.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.6.1 VÉDŐTÁVOLSÁGOK
A terület északról a vasút, délről pedig a 71. sz. főút védőtávolsága érinti.

1.6.2 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELEMEK, TERÜLETEK
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 18/2006. (V.26.) önkormányzati rendelete alapján a 633/1 hrsz.- ú terület helyi
jelentőségű természetvédelmi terület.
Jele
T3

Megnevezése
Kelén szálló
parkja

Cím

Hrsz.

Petőfi S.
u.30.

633/1

Terület (m2)
18659

A védetté nyilvánítás célja
A parkban található esztétikai és
botanikai jelentőségű fák védelme,
megőrzése.
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A módosítással érintett területet középső és keleti részét érinti a savanyúvízbázis hidrogeológiai „B”
védőövezete.

1.7 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSELEMZÉS
• Védett értékek
A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület nem
található, illetve régészeti érdekeltségű terület sincs nyilvántartásban.
Balatonfüred településkép védelméről szóló 48/2017 (XII.21.) rendelet alapján helyi védelem alatt áll
a 633/1 hrsz.-ú ingatlanon álló épület.
• Változtatási szándékok
Lásd: 1.2. Fejlesztési cél - Szabályozási koncepció című fejezet
• Hatáselemzés
A HÉSZ korábban számos jogszabályi előírást tartalmazott a védett területekre vonatkozóan, mely
előírások a magasabb rendű jogszabályváltozások következtében Balatonfüred Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 48/2017 (XII.21.) önkormányzati rendeletébe
kerültek szabályozásra, amely az építészeti értékek helyi védelméről gondoskodik.
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SZABÁLYOZÁSI VONAL MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT KONFERENCIA- ÉS
RENDEZVÉNYTEREM MÉLYGARÁZSÁNAK LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
A módosítással érintett terület a szabályozási terv G6 szelvényét érinti.

2.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
2.1.1 TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A módosítással érintett terület Balatonfüred Alsóváros központi részén található. A terület a 71. sz.
főút (Széchenyi István utca) és a Huray utca között helyezkedik el. A telektömböt délről a Honvéd
utca határolja.

2.1.2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A módosítással érintett terület nyugati részén található 117/3 hrsz.-ú ingatlan jelenleg beépítetlen,
parkolóként funkcionál, s korábban a piactérként hasznosított hely, illetve amihez kapcsolódóan állt
egykor a benzinkút és az autós pihenő. A közel két hektáros módosítással érintett terület jelentős
részén jelenleg a 2017-es vizes világbajnokságra épült – igényesen kivitelezett – felszíni gépkocsi
parkoló foglalja el, a fennmaradó részeken murvával leszórt parkolófelület található. A 117/2 hrsz.ú telken a Széchenyi István utca mellett jelentős zöldterület található, a terület folyamatosan
emelkedik a 117/3 hrsz.-ú ingatlanig. A rézsű cserjékkel, fákkal beültetett.
A módosítással érintett területet családi házas kertvárosias lakóterületek határolja.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

A módosítással érintett területen telekalakítás
történt, s a 117/3 hrsz.-ú ingatlan 122/5 hrsz.-ú
ingatlanként került kialakításra. (A szabályozási
terv az egységes szerkezetbe foglalás miatt a
korábbi alaptérképen kerül bemutatásra.)
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2.1.3 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A településrendezési eszközök a 117/2 hrsz.-ú telket parkolóterületbe, a 117/3 hrsz.-ú telket
településközpont vegyes területbe sorolják. A jelenlegi szabályozási környezet a 2017-es vizes VB-t
megelőzően került kialakításra, hogy a 117/2 hrsz.-ú ingatlanon egy többszintes mélygarázst meg
lehessen valósítani.
A parkolóterületre (KÖp) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 28. § bekezdései tartalmazzák. A
településrendezési eszközök a 117/2 hrsz.-ú ingatlant KÖp jelű övezetbe sorolják.
A HÉSZ 28. § (1) bekezdése alapján a terület légi és vasúti közlekedés kivételével, közlekedési, közmű
és elektronikus hírközlés céljára kijelölt terület.
A településközponti vegyes területre (Vt) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 14. § bekezdései
tartalmazzák. A 117/3 hrsz.-ú telek Vt-96 jelű építési övezetbe tartozik.
A HÉSZ 14. § (1) bekezdés és az övezeti előírások szerint jellemzően több rendeltetési egységet
magába foglaló, lakó-és olyan helyi települési szintű, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó szálláshely, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, épületek, valamint
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyik alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra. A (2) alapján az OTÉK 16.§. (2) – (4) bekezdésben foglalt előírások szerinti építmények
helyezhetők el, kivéve az üzemanyagtöltő állomást.
A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó
szabályok az alábbiak:
Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

235

Településközp
onti vegyes
terület

Vt-96

zártsorú

60%

6,0-12,5 m

2500 m2

30%

-

329

Parkolóterület

KÖp

-

-

-

-

-

-

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata
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A fentiek mellett a HÉSZ-ben T3 jelű területi szabályok vonatkoznak a telektömbre, ahol az alábbi
szabályokat kell figyelembe venni - kifejezetten a tervezési területre vonatkozóan:
‐

A területen lévő Vt-96 jelű építési övezetben bármely beépítés használatba vételének
feltétele legalább 150 közcélú parkoló mindenkori megléte, és településrendezési szerződés
szerint üzemeltetése.

‐

Új épületek 100 m²-t meghaladó nagyságú lapostetős részeinek legalább 25%-án tetőkertet
kell létesíteni.

‐

A Széchenyi utca menti 117/2 hrsz.-ú közpark övezetű terület alatt gépkocsibehajtó építhető,
felszíni építmény nem helyezhető el.

‐

A területen lévő Vt-96 építési övezetben a beépítést felszín felett megjelenésében tagolt
épülettömeggel vagy egynél több különálló épülettel kell megvalósítani.

‐

A területen lévő KÖp jelű övezetben a telek beépítésére vonatkozó szabályok:
o

Max építménymagasság :

6,00 m

o

Max homlokzatmagasság:

10,00 m.

A fentieken túl kizárólag általános előírásokat tartalmaz a T3 jelű területi szabályok.

2.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ2
Közvetlenül a 71. sz. fő út alatt, az egykori benzinkút és autóspihenő mellett a Jókai utcából ágazik
ki a Huray utca, melynek mentén az egykor piacként működő területen a város pályázati forrásból
tervezi megépíteni a V4 Konferencia központot. Az épület alatt, külön forrásból – részben a tervezett
funkciót, részben a közparkolási igényeket kiszolgáló - mélygarázs építése szükséges, melynek
műszaki megvalósítását a tervezett konferencia épülettel össze kell hangolni. A terület déli oldalán
egy későbbi – valószínűleg szállásjellegű – beruházás valósul meg, melytől mind a mélygarázs, mind a
Konferenciaközpont funkcionálisan és műszakilag függetlenül valósul meg.
A tervezett konferencia központ tömege a Huray utcai beépítési vonalra illeszkedik, főbejárata innen
nyílik. Az utca emelkedése miatt – bár a bejárat előtti szint az utszaszinttel megegyezik, de – az
épület északi része fokozatosan a terep szint alá kerül. A két szinten elhelyezett létesítmény flexibilis
alaprajzi kialakításával alkalmas többcélú rendezvények kiállítások – akár párhuzamos
megrendezésére is. Az épület kettős belmagasságú előcsarnoka szintén többcélúan hasznosítható. Az
előcsarnokból nyílik a közel 800 m2-es kiállítótér, melynek mobil leválasztása szintén a többcélú
használhatóságot szolgálja. A központ emeleti szintjén kizárólag kiszolgáló-, és gépészeti helyiségek
kerülnek elhelyezésre.
A konferencia központ földszinti méretein lényegesen túlnyúló kontúrral, a terepviszonyokat követő
alaprajzi kialakítással kerül megépítésre a mélygarázs. A földalatti szerkezet illeszkedik a
konferenciaközpont tervezett szerkezeti rendszeréhez, de attól függetlenül is megépíthető. A
mélygarázs közepén – a konferencia központ nézőterét és színpadát magában foglaló - mintegy 700
m2-es - felület nem kerül beépítésre. Az elválasztott be-, és kijárattal rendelkező, egyirányú belső
forgalmú mélygarázsban összesen 301 gépkocsi elhelyezésére van lehetőség, mely üzemeltetési
szempontból két – 109 és 202 férőhelyes, egymástól beléptetésben elválasztott – részből áll. A
tervezett 8,1x8,1 m raszter méretrend biztosítja a könnyű használhatóságot. Jellemzően merőleges
parkolóhelyek kerültek kialakításra 2,50-2,70 méter szélességgel és 5,00 méter mélységgel, ez alól
kivétel a központi épületrész két oldala ahol párhuzamos felállással 3 illetve 2 parkolóhely található.
A garázsból négy lépcsőházon keresztül lehet a felszínre jutni – ebből kettő közvetlenül a konferencia
központhoz kapcsolódik. A déli oldalon lévő két felszínre érkező lépcső a Huray utcát és a 71-es utat
összekötő sétányhoz kapcsolódik. A földalatti szerkezetek megépítése után a 71-es út felől oldalon
rézsű helyreállításra kerül, többé-kevésbé megőrizve a jelenlegi látványt. A tervezett konferencia
központ rézsűs zöldfelülete a konferencia épület tördelt zárófödémére is felfut.

2

A szabályozási koncepció a KÖZTI Zrt. által készített V4 Konferencia központ és mélygarázs koncepcióterv
alapján készült.
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V4 Konferencia központ alá tervezendő mélygarázs - metszetek

V4 Konferencia központ alá tervezendő mélygarázs –
-1 szint alaprajz

V4 Konferencia központ földszinti alaprajz,
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V4 Konferencia központ alá tervezendő mélygarázs – madártávlati kép

Szabályozási koncepció
A módosítás célja a fejlesztési koncepcióban bemutatásra került mélygarázs és konferencia központ
megvalósításának biztosítása. A hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé a
mélygarázs kialakítását, mivel a mélygarázs jelenlegi koncepciója eltér a 2017-es vizes VB-re
tervezett mélygarázsétól, s mind a 117/2, mind a 122/5 (117/3) hrsz.-ú ingatlan alá benyúlik. A
szabályozási terv ugyan lehetővé teszi, hogy mind a két ingatlanon mélygarázs kerüljön kialakításra,
azonban kötelező szabályozási vonal került – a korábbi koncepciónak megfelelően - a két ingatlan
határán, ami nem teszi lehetővé az ingatlanok összevonását, egy telek kialakítását. 3 Cél ennek
megfelelően a hatályos szabályozási terven a módosítási területet érintő szabályozási vonal helyének
módosítása, oly módon, hogy az a tervezett mélygarázs megépítését lehetővé tegye. A módosítási
javalat alapján a mintegy 1100 m2 zöldterület, illetve 4236 m2 településközpont vegyes terület kerülne
kijelölésre a parkolóterület helyén. A zöldterület kijelölésével biztosítható, hogy az új beépítésre
szánt terület növekményéhez kapcsolódóan új zöldterület kerüljön kijelölésre.
A szabályozási terv javaslatot tesz a hatályos tervben szereplő építési hely és a terepszint alatti
építési hely módosítására is. Az építési hely a fejlesztési koncepcióban bemutatott épület
elhelyezését jelenleg is biztosítja, így a tervezett épülettől északra található szükségtelen építési
hely törlését javasoljuk. A terepszint alatti építési hely nagyobb területen kerül ábrázolásra, oly
módon, hogy a tervezett mélygarázs területét és annak a 71. sz. főút felőli megközelítését szolgáló
lejárók területét tartalmazza.

3

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) Az építési engedélyt egy telekre – a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel – az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére kell kérni.
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2.3 JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása során
a parkolóterület helyén településközpont vegyes
terület és zöldterület kerül kijelölésre.

2.4 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK
A tervezett módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével és beépítésre nem szánt terület
átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az övezetek és építési övezetek
határai. A módosítással érintett területen a parkolóterület átsorolásával Vt-96 építési övezet,
valamint Zkk övezet kerül kijelölésre. A szabályozási koncepcióban bemutatott módon módosul az
építési hely és a terepszint alatti építési hely.

Szabályozási terv módosítási javaslata

HÉSZ javaslata:
A HÉSZ-ben T3 jelű területi szabályok közül törlésre kerülnek a 117/2 hrsz.-ú ingatlanra, illetve a Köp
övezetre vonatkozó előírások.
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2.5 SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
2.5.1 SZERKEZETALKOTÓ ÉS TAGOLÓ KÖZLEKEDÉSI ELEMEK
A módosítással érintett terület a 71. számú főút és a Huray utca között helyezkedik el.

2.5.2 SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ, TAGOLÓ EGYÉB NYOMVONALAS ELEMEK
A módosítással érintett terület déli határában önálló (fontosabb) gyalogút tengelye került kijelölésre
a hatályos településrendezési eszközökben.

2.5.3 SZERKEZETALKOTÓ ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK, VÍZFOLYÁSOK
A 117/2 hrsz.-ú ingatlanon a természetben egy rézsűs zöldfelület található. Az építészeti koncepció
meg kívánja őrizni a terület zöldfelületi jellegét.

2.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
2.6.1 VÉDŐTÁVOLSÁGOK
A 117/2 hrsz.-ú telek nyugati oldalán halad át a középfeszültségű villamosenergia hálózat nyomvonala
és annak védőtávolsága, valamint a telken 71. számú főút védőtávolsága is érinti.

2.6.2 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELEMEK, TERÜLETEK
A tervezési terület táj és természetvédelmi elem, terület nem érinti.

2.7 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSELEMZÉS
• Védett értékek
A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum, régészeti érdekeltségű terület
nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy műtárgy sem található.
A módosítással érintett terület műemléki környezet része:
Név

Balatonfüred
műemléki
jelentőségű
területének
műemléki
környezete

Hrsz
80/4, 80/3, 81/1, 81/2, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116 (az
alaptérképen: 116/2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 117/2, 117/3, 117/4
(az alaptérképen 122/5 és 122/3 és 122/4 és 122/3 és 122/2, de 117/2
alakja is módosult), 119, 120, 121, 122 (az alaptérképen 122/1), 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 233, 234, 235,
318/1, 318/2, 328, 378/2 (az alaptérképen a 378/6), 382, 383, 384/1,
384/2, 390/1, 391, 523, 524, 525, 526, 527, 590/1, 624, 629, 631/2,
633/1, 633/2, 634/1, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2,
646/1, 646/2, 647, 648, 649/1, 649/2, 649/3, 650, 653/1, 653/2 (az
alaptérképen a 653/3,4,5,6), 655, 656, 657 (az alaptérképen a 657/3, 4),
665/1, 665/2, 666, 667, 849/3, 849/4, 0200/15, 241, 271, 380, 393/2,
590/2, 590/3, 625, 664, 378/1

* A pirossal kiemelt helyrajzi számok a nyilvántartott földhivatali alaptérképen nem léteznek.
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Balatonfüred műemlékei építményei, nyilvántartott műemléki érték,e műemléki környezetei és műemléki
jelentőségű területe a Reformkori városrészben

• Változtatási szándékok
Lásd: 2.2. Fejlesztési cél - Szabályozási koncepció című fejezet
• Hatáselemzés
A tervezett módosítás nincs hatással a műemléki környezetre.
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A 950/34 HRSZ.-Ú TELKEN JÁTSZÓHÁZ
KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELE

ÉS

CSALÁDI

HÁZAK

A módosítással érintett terület a szabályozási terv F4 és F5 szelvényét érinti.

3.1 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
3.1.1 TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
A módosítással érintett terület Balatonfüred Alsóváros településrészének nyugati részén helyezkedik
el, a 71. sz. főút szomszédságában. A területtől északra található a Baricska dűlő védett szőlőterülete.

3.1.2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A módosítással érintett 950/34 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg egy földszintes, magastetős családi ház
található. A terület megközelítése a 71. sz. főút felől a benzinkút lehajtóját igénybe véve, egy
magánúton keresztül lehetséges.
A terület környezte rendkívül vegyes, a nagy forgalmat lebonyolító 71. sz. főút mentén kereskedelmi,
szolgáltató, üdülő és lakóterületek váltják egymást.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

3.1.3 HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A településrendezési eszközök a módosítással érintett területen kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató
területet jelölnek. A módosítással érintett területet északról kertes mezőgazdasági terület (szőlő),
keletről és délről üdülőterület, nyugatról pedig kereskedelmi, gazdasági és szolgáltató terület
határolja.
A kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató (Gksz) vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 16. § bekezdései
tartalmazzák. A módosítással érintett terület Gksz-3 építési övezetbe tartozik. A HÉSZ16. § (1) alapján
az OTÉK 19. § (1) bekezdése szerinti nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységeket. célokat
szolgáló épületek elhelyezésére kijelölt terület. A (2) bekezdés az OTÉK 19. § (2) – (3) bekezdéseiben
foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. A területen található építési övezetben az
épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az alábbiak:
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Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

Kereskedelmi,
gazdasági,
szolgáltató
terület

Gksz-3

Szabadonálló

25%

4,5 – 6,5 m

1500 m2

40%

-
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Hatályos szabályozási tervlap kivágata

A950/34 hrsz.-ú ingatlan déli határában a hatályos szabályozási terv 12 méter széles sávban építési
telek közhasználat elől el nem zárható területét jelöl.

3.2 FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ4
A módosítással érintett 950/34 hrsz.-ú ingatlanon két különböző hasznosítás tervezett. A telek déli,
kb. 2100 m2-es részén, amely határos a 71. sz. főúttal, Játszóház, míg a csendesebb és védett északi,
kb. 1200 m2-es részén – a meglévő lakóház mellett - egy újabb lakóház tervezett.
A Játszóház épületében a különböző élményelemek, különböző zónákban kapnak helyet, változatos
téri szerveződéssel. Az épület szerkezeténél acélvázas „csarnokszerkezet” kerül kialakításra, amely
lehetőséget teremt a viszonylag flexibilis, utólag akár átalakítható alaprajzi térszervezésre is.

Balatonfüred, Széchenyi István utca 51., Játszóház - helyszínrajz

4

A szabályozási koncepció a Vannay Architecture kft. által készített Balatonfüred, Széchenyi István utca 51.,
Játszóház alapján készült
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A Játszóház épültére két változat (A és B változat) készült, amelyek tervezett beépítés paraméterei
az alábbiak szerint alakulnak:
A változat - Kétszintes beépítés:

B változat - Földszintes beépítés:












Épület beépítettsége: 21% (453,25 m2)
Épületmagasság: 9,25 m
Előkert mérete: 14,5 m (konzolt figyelembe
véve 12,5 m)
Zöldfelület mértéke: 35,86%



Helyszínrajz



Látvány



Metszet

Épület beépítettsége: 31% (663 m2)
Épületmagasság: 6 m
Előkert mérete: 11,5 m
Zöldfelület mértéke: 29,10% (647,44 m2)
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Szabályozási koncepció
A fejlesztési elképzelések szerint a 950/34 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerülne, és a tervezett
funkcióknak megfelelően az újonnan kialakuló déli telek településközpont vegyes területbe, míg az
északi telek kertvárosias lakóterületbe kerülne besorolásra.
A módosítással érintett 950/34 hrsz.-ú ingatlan tervezett megosztását figyelembe véve az újonnan
kialakuló északi telekről az építési hely törlésre kerülne, ott az elő- oldal- és hátsókerti szabályoknak
megfelelően lehetne elhelyezni a lakóépületet, míg a Játszóház új telkén új építési hely kerülne
kijelölésre a fejlesztési koncepcióban bemutatott igényeknek megfelelően, amely mindkét verzió
megvalósítását lehetővé teszi.
A lakóterület szabályozásánál cél a túlzott intenzitású beépítés elkerülése és a kialakuló új telken 2
lakóépület létesítésének lehetővé tétele, így egy meglévő, alacsony laksűrűséget lehetővé tevő
építési övezetet, a Lke-25 jelű építési övezetet javasoljunk a lakócélú új telken kijelölni. Az Lke-25
építési övezet lehetővé teszi a kb. 1200 m2-es telekrész megosztását két önálló telekre.
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Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

Kertvárosias
(alacsony
laksűrűségű)
lakóterület

Lke-25

Szabadonálló

25%

4,5-5,4 m

550 m2

50%

-

A településrendezési eszközök módosítása során cél, hogy olyan szabályozási környezet kerüljön
kialakításra, ami a Játszóház mindkét változatának megvalósítását lehetővé teszi, mivel később kerül
meghatározásra, hogy melyik változat kerül továbbtervezésre. A hatályos HÉSZ nem tartalmaz olyan
településközpont vegyes területet, ami a beruházásnak megfelelő paramétereket biztosít, így egyedi,
új Vt-110 építési övezet kerül szabályozásra, mely építési övezetben a telekalakítási és beépítési
paraméterek a következők:
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Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
max.
értéke

Megengedett
építménymagasság

Megengedett
legkisebb
telekméret

Legkisebb
zöldfelületi
arány

Építési karakter
(csak helyi
értékvédelmi
területeken)

Településközponti
vegyes terület

Vt-110

Szabadonálló

35%

6,0-9,5 m

1100 m2

25%

-

A módosítás során a tervezési területet érintő, a természetben már nem létező 06/4 hrsz.-ú ingatlant
kikerülő belterülethatár törlését javasoljuk.

3.3 JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása nem
jár
a
területfelhasználási
rendszer
megváltoztatásával.
Kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató terület
helyén kertvárosias lakó és településközpont
terület kerül kijelölésre a módosítással érintett
teleken.
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3.4 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az építési övezetek határai.
Mindkét változat esetén a módosítással érintett terület északi részén Lke-25 építési övezet kerül
kijelölésre. A módosítással érintett terület déli részén – a szabályozási koncepcióval összhangban új
Vt-110 építési övezet kerül kijelölésre.

Szabályozási terv módosítási javaslata

3.5 SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
3.5.1 SZERKEZETALKOTÓ ÉS TAGOLÓ KÖZLEKEDÉSI ELEMEK
A módosítással érintett terület a 71. sz. főút mentén fekszik.

3.5.2 SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ, TAGOLÓ EGYÉB NYOMVONALAS ELEMEK
Egyéb szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem a területen nem található.

3.5.3 SZERKEZETALKOTÓ ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK, VÍZFOLYÁSOK
Szerkezetet meghatározó zöldfelületi rendszer, vízfolyás nem található a módosítással érintett
területen. A terület északi szomszédságában helyezkedik el a Baricska dűlő védett szőlője.

3.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
3.6.1 VÉDŐTÁVOLSÁGOK
A területet védőtávolság nem érinti.

3.6.2 TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELEMEK, TERÜLETEK
A tervezési területen táj és természetvédelmi elem, terület nem található.

3.6.3 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEK
A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület, illetve
régészeti érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület vagy
műtárgy sem található.
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