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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS ÉS TERV 
Elfogadva a 29/2010. (XII.29.) sz. önkormányzati határozattal 
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II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

29/2010. (XII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Gyulakeszi község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 153/2005. (XI.30.) Kh. számú 
Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti leírást az alábbiak szerint, a 
településszerkezeti tervet a TSZT-M jelű tervben foglaltak szerint módosítja: 

 
2. oldal: 
 
6. Településszerkezet, területfelhasználás, belterületi határ 
 
A (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) Beépített, és beépítésre szánt terület: 56 ha (1998.01.01.).  

a.) A beépítésre szánt területek módosítása: új lakóterületeket jelöltünk ki külterületi 
ingatlanokon, de a jelenlegi belterület szomszédságában. Ezek a területek a település 
északi oldalán a 04/7, 04/8, 04/11. hrsz-ú területeken, a település déli oldalán a 048/7 
hrsz-ú területen találhatóak, a területek belterületbe vonása szükséges, ezáltal a 
belterület növekedés 4,9 5,6 ha a korában bevont területekkel együtt, ami 8,8 10 %-os 
bővülésnek felel meg. 

 
A (4) bekezdés az alábbiakkal bővül: 
 
(4) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik: 

a.) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint 
sajátos építési használatuk szerint 

o lakóterület  
- falusias terület, 

o gazdasági terület 
- kereskedelmi, szolgáltató terület, 
- ipari terület, 

 egyéb ipari terület 
• mezőgazdasági üzemi terület 
• településgazdálkodási terület 

o különleges terület 
- temető terület, 
- sport és szabadidő terület, 
- bánya terület, 
- turisztikai terület 
- szállás terület. 

 

b.) beépítésre nem szánt területek 

o közlekedési- és közműterület, 
- közúti közlekedés 

o zöldterület, 
o erdőterület, 

- védelmi  
- gazdasági 

o mezőgazdasági terület, 
- általános 
- kertes 

o vízgazdálkodási terület. 

o különleges beépítésre nem szánt 
- rekreációs terület 
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3. oldal: 
 
7. Lakóterületek, lakásellátás 
 
A (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(3) Új lakótelkek: A foghíjtelkek beépítésével a lakóterületeken mintegy 15 lakótelek alakítható ki, 
illetve építhető be. További lakótelkek kialakítására a település észak-keleti részén a 04/7, 
04/8, 04/11. hrsz-ú területeken, a település déli részén a 048/7 hrsz-ú területen, valamint a 
Kossuth utcával párhuzamosan nyugatra kialakuló új utca mentén, a kertek felhasználásával 
van lehetőség. 

 
5. oldal: 
 
10. Különleges területek 
 
A fejezet új bekezdéssel bővül: 
 
(6) Gyulakeszi belterületén az 1000/33 és 1000/34 hrsz-ú területek az itt található szállásadó-

vendéglátó funkció következtében különleges szállás területként került kijelölésre. 

 
8. oldal: 
 
A településszerkezeti leírás új fejezettel bővül: 
 
16. Különleges beépítésre nem szánt területek –rekreációs terület 
 
(1) Különleges beépítésre nem szánt terület - rekreációs terület területfelhasználási kategóriába 

tartoznak a pihenést, szabadidő eltöltést, kikapcsolódást elősegítő területek. 

(2)  A település területén új különleges beépítésre nem szánt - rekreációs terület a 083/1 és 
084/18 hrsz-ú terület. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
Jóváhagyva a 8/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelettel 
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III. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

Gyulakeszi község Önkormányzat képviselőtestületének 8/2010. (XII…30.) 
önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 12/2005. (XII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Gyulakeszi község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésben foglalt 
feladatkörében eljárva, figyelemmel  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII törvény 7§(3)c) pontjára, ugyanezen törvény 9.§ (3) bekezdésben foglalt feladatkörében 
eljáró Somogy megyei Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, 
Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete, Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Közép-dunántúli Iroda, Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém megyei Földhivatal, 
Veszprém megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, Veszprém megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Veszprém megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 
Soproni Igazgatóság egyetértésével, a helyi építési szabályzatról szóló 12/2005. (XII.5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 12/2005. (XII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
HÉSZ) 1.§ (1) bekezdésében az "R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az R-3 jelű belterületi 
szabályozási tervvel" szövegrész helyére az " R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az R-3 jelű 
belterületi szabályozási tervvel, valamint az SZT-M1-5 módosító tervlapokkal" szöveg lép. 

2.§ A HÉSZ 3.§ (1) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: 
"(1) Kötelező szabályozási elemek: 

a.) Szabályozási vonal 
b.) Területfelhasználás módja és határa 
c.) Övezet, építési övezet határa és előírásai 
d.) Építési határvonal 
e.) Belterület meglévő és tervezett határa 
f.) Építési hely" 

 
3.§ A HÉSZ 7.§ (2) bekezdése helyére a következő bekezdés lép: 

"(2) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik: 
a.) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos 

építési használatuk szerint 
- lakóterület:  

- falusias lakóterület, 
- gazdasági terület: 

- kereskedelmi, szolgáltató terület, 
- ipari terület  

- különleges terület 
- temető terület, 
- sport, szabadidő terület, 
- turisztikai terület, 
- bánya terület, 
- szállás terület. 

b.) beépítésre nem szánt területek 
- közlekedési- és közműterület, 
- zöldterület, 
- erdőterület, 
- mezőgazdasági terület, 
- vízgazdálkodási terület, 
- különleges beépítésre nem szánt 

- rekreációs terület." 
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4.§ (1) A HÉSZ 13.§ (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: 
"(2) Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek: 

- KTE övezeti jelű temető terület, 
- KSP övezeti jelű sport, szabadidő terület. 
- KB övezeti jelű bánya terület. 
- KTT övezeti jelű turisztikai terület 
- KSZ övezeti jelű szállás övezet." 

(2) A HÉSZ 13.§ (5) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: 
 

"(5) Épületek – egyedi övezeti előírások hiányában - az alábbiak szerint kialakított építési 
helyen belül helyezhetők el: 

- előkert mértéke minimum 5,0 méter, 
- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb 

távolságnál, sem 5,0 méternél, 
- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 

legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél." 

(3) A HÉSZ 13.§ (6) bekezdés a következő táblázattal egészül ki: 
"(6) A különleges terület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási és beépítési 

előírásokat kell alkalmazni: 

KSZ. jelű szállás terület 

Beépítési mód oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 18 m. 

Megengedett legnagyobb beépítettség 40 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság 2,5 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 
Az övezetben elhelyezhetők terepszint alatti építmények a terület legfeljebb 50 
százalékán." 

 

(4) A HÉSZ 13.§ a következő bekezdéssel egészül ki: 
"(7) Egyedi építési előírások a KSZ övezet területére: 

a.) Különleges szállásterületen kereskedelmi jellegű szállásépület, a turizmust 
kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó épület, a pihenést, szabadidő eltöltést, 
rekreációt szolgáló épületek, valamint  lakó funkciójú épület helyezhető el. 

b.) zöldterületre, közparkra nyíló telek-homlokvonal esetén az előkert 0 m-rel 
vehető figyelembe úgy, hogy az építési hely telek homlokvonalától számított 3,0 
m széles sávjában kizárólag terepszint alatti építmény helyezhető el, 

c.) saroktelek esetében a nem építési határvonalat jelentő oldalkert 3,0 m-rel 
vehető figyelembe." 

5.§ A HÉSZ 18.§ a következő bekezdésekkel egészül ki: 
"(17) Természetvédelmi területen történő erdőtelepítés során a fajösszetétel 

megválasztása csak az illetékes természetvédelmi kezelővel (Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park) egyeztetve, annak kezelési tervével összhangban történhet. 

(18) A 044/5 hrsz-ú gyepterületen véderdő csak legelőerdőként, a teljes gyepterület 
feltörése nélkül – csak a telepítésre kerülő egyedek helyének megbontásával -, 
természetszerű telepítéssel létesíthető." 

6.§ A HÉSZ az alábbi szakaszokkal egészül ki: 
"22/b.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyek 

használatuk, a rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt 
káros hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) 
miatt eltérnek más beépítésre nem szánt területektől. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek: 
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- Kk-R övezeti jelű rekreációs terület. 
(3) Különleges beépítésre nem szánt rekreációs területen a pihenést, szabadidő eltöltést, 

kikapcsolódást, rekreációt szolgáló, valamint szállás- és vendéglátó építmények 
helyezhetők el (a beépítettség max. 30%-án). 

22/c.§ (1) Az övezetben a beépíthető telek legkisebb nagysága 5000 m2, a beépíthető telek 
minimális szélessége 50 m. 

(2) Az övezetben több fő funkciójú épület is elhelyezhető. 
(3) Kk-R övezetben 

a.) épületek szabadon álló beépítési móddal, maximum 2%-os beépítettséggel 
helyezhetők el. Terepszint alatti beépítés esetén a telek területének legfeljebb 
10%-a építhető be. 

b.) az épületek maximális építménymagassága 4,5 m lehet, a legnagyobb 
homlokzatmagasság pedig nem haladhatja meg a 6,0 m-t. 

(4) Az övezet beépítése a meglévő értékes fás növényzet megtartásával történhet. 
(5) Különleges beépítésre nem szánt – rekreációs területen az építési engedély iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell kertépítészeti tervet. 
(6) Új épület építése esetén a tájba illeszkedést látványtervvel kell igazolni." 

7.§ Hatályát veszti a HÉSZ 30.§ (8) a) pontja. 

8.§ Jelen rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba, s a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
Gyulakeszi, 2010. december 30. 
 

 
 
 

Tóth József dr. Horváth Károly 

polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetése megtörtént a Község hirdetőtábláján 2010. december 30. napján. 
 
 
 
 dr. Horváth Károly 

 jegyző 
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1. FÜGGELÉK - A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete 

 

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma 

II. Elvi építési engedélyezési dokumentáció 

Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi engedélyezési kérelem esetén a dokumentáció 
tartalmára vonatkozókat összesíteni kell. Nem szükséges statikus dokumentáció. Veszélyes 
építmény-üzem, veszélyes környezet esetén a veszélyek elhárítására is utaló műszaki leírás 
szükséges. 

1. A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési 
engedélyezési dokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, 
b) a tervező által készített helyszínrajzot 
ba) égtájjelöléssel, 
bb) 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 

rétegvonalakkal, 
bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú 

(telekhatárú) - telkek és az azokon - a tervezett építmény tűztávolságán belül elhelyezkedő - 
meglévő és tervezett valamennyi építmény méretarányos körvonalrajzával, 

bd) a tervezett beépítettségre jellemző mutatószámokkal (beépítési százalék, 
építménymagasság stb.), 

be) a tervezett építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a 
gépkocsik telken belüli elhelyezésének jelölésével. 

2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe 
illeszkedése) tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési tervdokumentációt a tervezett 
építmény környezetbe illesztésének, megjelenésének (tömegformálásának, tetőkialakításának, 
homlokzatképzésének, színezésének) bemutatása érdekében a tervezett építmény jellegétől 
függően szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építmény részét vagy egészét bemutató 
alaprajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)ből, továbbá műszaki leírásokból és 
részletrajzokból, tömegvázlatból, fotómontázsból, makettfotóból vagy utcaképből kell 
összeállítani. 

3. A műemléki, régészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi 
követelményeket is érintő (szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési engedélyezési 
tervdokumentáció tartalmát az építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett 
szakhatóságok - építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőző tervezői egyeztetés során - a 
felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek megfelelően határozzák meg. 

4. A műszaki követelményeket előzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos 
szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldások 
alkalmazhatóságára irányuló - elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az adott műszaki 
kérdés tisztázására elégséges részletezettségű tervrajzokból és műszaki leírásokból kell 
összeállítani. 




