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I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 
 

A 6/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 
 

 
Gyulakeszi Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének módosítása 

 
1) Gyulakeszi község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 153/2005. (XI.30.) számú képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírását a következők szerint 
módosítja: 

6. Településszerkezet, területfelhasználás, belterületi határ 

A (4) bekezdés az alábiak szerint módosul: 

(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 
- turisztikai terület 

 

A településszerkezeti leírás új fejezettel bővül: 
17. Különleges beépítésre nem szánt területek – turisztikai terület 

(1) Különleges beépítésre nem szánt területek – turisztikai terület területfelhasználás a 
Csobánc vár romjai, valamint az azt kiszolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A település területén új különleges beépítésre nem szánt – turisztikai terület a Csobánc 
vára, a 070 hrsz-ú terület ’c’ alrészlete. 

Környezetvédelem című fejezet számozása az alábbiak szerint módosul 
18. Környezetvédelem 
Közművek című fejezet számozása az alábbiak szerint módosuly: 
19. Közművek 
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Zárszó című fejezet számozása az alábbiak szerint módosul: 
20. Zárszó 

2) A jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv Leírását az 1. melléklet szerinti TSZT-M2 tervlapon 
lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 

 a külterület északkeleti részén, a közigazgatási határ közelében különleges beépítésre nem 
szánt terület – turisztikai terület kerül kijelölésre 

 
3) A jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M2 

tervlappal egészük ki, s egyidejűleg a településszerkezeti tervlap módosítási terület hatálya 
szerinti területre vonatkozó része hatályát veszti. 

4) Jelen módosítás során Gyulakeszi területfelhasználási változása a következők szerint alakul: 

Módosítási feladat 
Terület 
mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 
szerinti terület-

felhasználás 

Tervezett 
terület-

felhasználás 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület – turisztikai 
terület kijelölése 

0,7 Má Kk-Tur 

 

5) Jelen határozat az elfogadását követő 15. napon lép hatályba. 

Gyulakeszi, 2016. február 18. 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 
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II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

Gyulakeszi község Önkormányzat képviselőtestületének 
4/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete 

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

 

Gyulakeszi község 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.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek (Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi 
Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi 
Vízügyi Hatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat), valamint az érintett területi és települési 
önkormányzatok és partnerek (Tapolca Város Önkormányzata, Káptalantóti Község Önkormányzata, 
Kisapáti Község Önkormányzata, Nemesgulács Község Önkormányzata, Csobánc Váráért Alapítvány) 
véleményének kikérésével illetve a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket 
rendeli el: 

 

1.§ Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyulakeszi község Helyi Építési 
Szabályzatának, valamint a Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 05.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) a következő 2/A. §-sal egészül ki: 

„Értelmező rendelkezések 

2/A. § 

E rendelet alkalmazásában: 
a) Kialakult telek: Azon telek, amely felosztása már megtörtént, tovább nem osztható, 

telekalakítás telekegyesítésen és telekhatár-rendezésen kívül nem végezhető. 
Telekhatárrendezés esetén az érintett telek területe legfeljebb 5%-ban módosulhat. 

b) Telek beépíthető része: Beépítésre nem szánt területen fekvő földrészlet azon 
területrésze, amelyen az övezeti előírások szerinti telekbeépíthetőség mértékéig az 
építmények elhelyezhetők.” 

2.§ A HÉSZ 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés  lép: 

„(2) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriába tagozódik: 

a) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési 

használatuk szerint 

aa) lakóterület: 

1.  falusias lakóterület, 

ab) gazdasági terület: 

1. kereskedelmi, szolgáltató terület, 

2. ipari terület, 
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ac) különleges terület: 

1. temető terület, 

2. sport,szabadidő terület, 

3. turisztikai terület, 

4. bánya terület, 

5. szállás terület. 

b) beépítésre nem szánt területek 

ba) közlekedési- és közműterület, 

bb) zöldterület, 

bc) erdőterület, 

bd) mezőgazdasági terület 

be) vízgazdálkodási terület, 

bf) különleges beépítésre nem szánt terület – rekreációs terület 

bg) különleges beépítésre nem szánt terület -turisztikai terület” 

3.§ A HÉSZ 20. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) Az Má0 jelű övezetben telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki. 

Kivételt képez ez alól a min. 3000 m2-es telekméretű – gyalogos használatra kialakított - 
magánút.” 

 
4.§ A HÉSZ 22/B. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek: 
a) Kk-R övezeti jelű rekreációs terület; 

b) Kk-Tur övezeti jelű turisztikai terület.” 

5.§ A HÉSZ 22/B. §-a a következő (4) rendelkezéssel egészül ki: 
„(4) Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület a Szabályozási terven Kk-

Tur jellel jelölt övezet, mely elsősorban Csobánc vár romjai, valamint az azt kiszolgáló 
létesítmények elhelyezésére szolgál.” 

6.§ A HÉSZ a következő 22/D. §-sal egészül ki: 

„22/D. § 
(1) Kk-Tur övezet telke fokozottan védett természetvédelmi területen fekszik, így az 

övezetben csak a következő építmények helyezhetők el: 
- a Csobánc vár romjai és annak bemutatását, megőrzését szolgáló építmények; 
- a terület fenntartását szolgáló építmények. 

(2) Kk-Tur övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők: 
a) a kialakítható legkisebb telekméret kialakult; 
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség kialakult; 
c) a beépítés módja szabadonálló; 
d) a beépítettség mértéke 2 %; 
e) legnagyobb megengedhető építménymagasság 4,0 m; 
f) minimális zöldfelület arány 85% 
g) Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség 5% 

(3) Kk-Tur övezetben építmény csak a Szabályozási terven jelölt „Telek beépíthető része” 
területén helyezhető el. Terepszint alatti beépítés szintén csak a „Telek beépíthető 
részé”-n belül lehetséges. 

(4) Kk-Tur övezetben az épületek kialakítása csak az egykori építményrészek 
rekonstruálásával történhet. 

(5) Kk-Tur övezetben az egyes épülethomlokzatok magassága nem haladhatja meg sem a 4,5 
m magasságot, sem a várfalak magasságát. 

(6) Kk-Tur övezetben az ideiglenes (felvonulási) építmények csak a „Telek beépíthető része” 
területén helyezhetők el. 

(7) Kk-Tur övezetben csak arányos, tagolt épülettömeges létesíthetők. 
(8) Kk-Tur övezetben épület csak a tájba illő, a meglévő várfalak anyaghasználatához igazodó 

módon építhető. A homlokzatokon és tetősíkon nagy üvegfelület, tükröződő agy 
fényvisszaverő anyag nem használható. Rozsdamentes (koracél) acélkorlátok és kerítések 
látványa kerülendő. Látszó fém felület a tetőhéjalás kivételével nem alkalmazható. 
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(9) Kk-Tur övezetben a tetőhéjalás anyagaként csak égetett agyagcserép vagy sötét színű 
fémlemez alkalmazható. Műanyag hullámlemez, fém trapézlemez tetőhéjalásként nem 
alkalmazható. 

(10) Kk-Tur övezetben új épület építése esetén a tájba illeszkedést a környezeti állapotadat 
részét képező látványtervvel kell igazolni, mellyel bizonyítani kell, hogy a tájkép és a 
kilátás a település illetve a szomszédos tanuhegyek irányából nem sérül. 

(11) Kk-Tur övezetben a telek zöldfelületeinek kialakítása során a fokozottan védett 
hegytető élőhelyi sajátosságainak megőrzését biztosítani kell. A várfalakon kívül a 
gyepterület változatlan formában történő megőrzését biztosítani kell. 

(12) Kk-Tur övezetben vonalas közműlétesítmény nem helyezhető el, az épületek 
közműigénye egyedi közműpótló használatával biztosítandó. 

(13) Kk-Tur övezetben a terület használata a hegytető és az égbolt fényterhelése nélkül 
történhet. 

(14) Kk-Tur övezetben burkolt felület csak a „Telek beépíthető részé”-n létesíthető. 
 
 

7.§ A HÉSZ e rendelet 1. mellékletét képező 3. melléklettel egészül ki. 
 
8.§ A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2016. február 18. 
 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2016. február 22. 
 
 Ughy Jenőné 
 jegyző 






