
 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

11/2017. (X.10.) önkormányzati rendelete  
 

Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 05.) rendelete módosításáról 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

A helyi építési szabályzatról szóló 12/2005. (XII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 
2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az előírásokat az Architop Építésziroda Kft. által készített R-2 jelű külterületi  szabályozási tervvel, 
és az R-3 jelű belterületi szabályozási tervvel, valamint az SZT- M1-7 módosító tervlapokkal együtt kell 
alkalmazni.” 

2. § 

A HÉSZ 2/A. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki: 

„c) Honos növény: mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a  Kárpát-
medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként – élnek, illetve 
éltek.” 

3.§ 

A HÉSZ 13.§ (6) bekezdés a következő táblázatokkal egészül ki: 

 
KTT-2 jelű turisztikai terület 
Beépítési mód K - szabadon álló 
Kialakítható telek területe 10 000 m2 
Kialakítható telek szélessége nincs kikötés 
Megengedett legnagyobb beépítettség 40 % 
Megengedett legkisebb építménymagasság nincs kikötés 
Megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m 
Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 
KSZ-2 jelű szállás terület 
Beépítési mód szabadon álló 
Kialakítható telek területe 8000 m2 
Kialakítható telek szélessége nincs kikötés 
Megengedett legnagyobb beépítettség 30 % 
Megengedett legkisebb építménymagasság nincs kikötés 
Megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m 
Megengedett legkisebb zöldfelület 40  

 



4. § 

A HÉSZ 13. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Egyedi előírások a KTT-2 övezet területére:   

a)  Épületek az SZT lap szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el. 

b)  Az árok menti kötelezően zöldfelületként megtartandó 20m-es területsáv honos 
 növényekből alakítandó ki, illetve meglévő növényzettel borított részei csak  honos 
növényekkel újíthatók fel. 

5. § 

A HÉSZ 13. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Egyedi előírások a KSZ-2 övezet területére:   

a) Különleges szállásterületen kereskedelmi jellegű szállásépület, a  turizmust 
 kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó épület, a pihenést, szabadidő eltöltést, 
 rekreációt szolgáló épületek, valamint a megengedett legnagyobb beépítettség  40%-
án lakó funkciójú épület is elhelyezhető. 

b) Épületek az SZT lap szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el. 

c)  Az árok menti kötelezően zöldfelületként megtartandó 20 m-es területsáv honos 
 növényekből alakítandó ki, illetve meglévő növényzettel borított részei csak  honos 
növényekkel újíthatók fel.  

 
6. § 

 
A HÉSZ 1 sz. függeléke helyébe az alábbi 1 sz. függelék lép: 
 

7.   § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 

Tapolca, 2017. október 9. 
 
 
  

 Szennyainé Kovács Veronika sk. dr. Németh Mária Anita sk. 
             polgármester jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: 2017. október 10. 

 

 

dr. Németh Mária Anita sk. 

jegyző 

 

 

 



 

1. sz. függelék a 11/2017 (X.10.) önkormányzati rendelethez 
 

A tájjelleg kialakítására alkalmas növényfajok: 
 
Fák 

 Acer campestre Mezei juhar 
 Acer platanoides Korai juhar 
 Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 
 Acer tataricum Tatár juhar 
 Alnus glutinosa Mézgás éger 
 Carpinus betulus Gyertyán 
 Fraxinus excelsior Magas kőris 
 Juglans regia Közönséges dió 
 Platanus acerifolia Platán 
 Prunus amygdalus Mandula 
 Quercus robur Kocsányos tölgy 
 Salix alba Fehér fűz 
 Tilia cordata Kislevelű hárs 
 Tilia tomentosa Ezüsthárs 

Alacsony termetű fák 
 Alacsony termetű gyümölcsfák (meggy, szilva) 
 Crataegus l. ’Paul’s Scarlet’ Bíborvirágú galagonya 
 Pyrus calleryana ’Chanticleer’ Kínai körte 
 Sorbus borbásii Borbás-madárberkenye 
 Tilia tomentosa ’Bori’ Ezüst hárs ’Bori’ fajtája 

Cserjék 
 Berberis vulgaris Közönséges borbolya 
 Buxus sempervirens Puszpáng (temető!) 
 Cornus mas Húsos som 
 Cornus sanguinea Veresgyűrű som 
 Corylus avellana Mogyoró 
 Cotinus coggygria Cserszömörce 
 Crataegus monogyna Egybibés galagonya 
 Juniperus s. ’Tamariscifolia’ Nehézszagú boróka (temető!) 
 Hibiscus syriacus Mályvacserje 
 Hippophae rhamnoides Homoktövis 
 Kerria japonica 'Pleniflora' Boglárkacserje 
 Kolkwitzia amabilis Kínailonc 
 Laburnum anagyroides Aranyeső 
 Ligustrum vulgare Vesszős fagyal 
 Philadelphus coronarius Jezsámen 
 Prunus spinosa Kökény 
 Prunus tenella Törpe mandula 
 Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyöngyvessző 
 Spiraea vanhouttei Köz. gyöngyvessző 
 Syringa vulgaris Kerti orgona 
Évelők 
 Aster sp. Őszirózsa 
 Bergenia cordifolia Szívlevelű bőrlevél 
 Calendula officinalis Körömvirág 
 Chrysanthemum sp. Krizantém 
 Convallaria majalis Májusi gyöngyvirág 
 Hemerocallis sp. Sásliliom fajok 



 Hosta sp. Árnyékliliom fajok 
 Iris pallida ’Variegata’ Dalmát nőszirom 
 Lavandula angustifolia Levendula 
 Rosa sp. Rózsa fajok 
 Salvia officinalis Orvosi zsálya 
 Sedum sp. Varjúháj 
 Sempervivum sp. Kövirózsa 
 Yucca filamentosa Fürtös pálmaliliom 
 
A Csigó-malom területén, a szabályozási tervlapon az árok menti kötelezően zöldfelületként jelölt 20 
m-es védősávban a termőhelytől, ökológiai viszonyoktól függően mozaikos szerkezetben javasolt a 
növényzet kialakítása, elsődlegesen az aláhúzott fajokkal.-ő 
Őshonos cserjék esetében a természetes biocönózis szukcesszió elősegítését kérjük.” 
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