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1. tervezői nyilatkozat

Kehidakustány településszerkezeti tervének és szabályozási
valamint helyi építési szabályzatának módosításához

tervének,

Alulírott tervező kijelentem, hogy Kehidakustány Község településrendezési terveinek módosítása
során az általam készített településszerkezeti, helyi építési szabályzat és szabályozási terv megfelel
a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénynek,
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvénynek,
- a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. Rendeletnek,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
Rendeletnek,
- Zala Megye közgyűlésének 22/2010.(XI.25.) számú Zala Megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló rendeletének,
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénynek,
- a 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendeletnek.

településtervező
Agg Ferenc
okl. építészmérnök
városépítési és városgazdasági szakmérnök
TT 1-20-0001

Káli Marianna
okl. építészmérnök
felsőfokú urbanista
TT 20-0332

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. november hó

2. előzmények
2.1. településrendezési tervek módosításának programja
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 6-án határozatban
döntött arról, hogy kezdeményezi a település szerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi
építési szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:

A módosítással érintett területek térképi ábrázolása a következő:

2.2. önkormányzati főépítész feljegyzése

2.3. hatályos településrendezési eszközök ismertetése
A település területére vonatkozóan 2008-ban a településrendezési tervek teljes felülvizsgálata
készült el, mely tervezési folyamat lezárásaként a módosított településszerkezeti és szabályozási
terveket valamint helyi építési szabályzatot a város képviselőtestülete az 122/2008. (VIII.4.) számú
határozattal illetve a 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.
A terveket az önkormányzat többször, legutóbb a 69/2018. (VI.26.) számú határozattal illetve a
6/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosította. A hatályos településszerkezeti és
szabályozási terv valamint a helyi építési szabályzat a dokumentáció digitális mellékletét képezi.

2.4.
településrendezési
jóváhagyásának eljárása

tervek

véleményeztetésének

és

A tervezett változtatás a településszerkezeti és szabályozási terv módosítását eredményezik.
A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása – miután a
tervezési területet a 107/2018. (XI.06.) számú képviselő-testületi határozat kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította – a 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 32. § (6) c) pontja szerint
meghatározott tárgyalásos eljárás keretében történik. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
szóló határozat a 2.1. pontban ismertetésre került.

2.5. partnerségi egyeztetés szabályai
Kehidakustány Község Önkormányzatai Képviselőtestülete a 7/2017. (III. 30.) önkormányzati
rendelettel fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait.
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (2)
bekezdésének megfelelően az önkormányzat közterületen elhelyezett hirdetmény útján, a helyi
lapban, az önkormányzati honlapon, valamint lakossági fórumon tájékoztatja a lakosságot,
szervezeteket, érdekképviseleti szerveket és teremti meg azok véleménynyilvánítási lehetőségét
(partnerségi
egyeztetés
lezárásáról
szóló
képviselő-testületi
határozat
a
záró
tervdokumentációban).

alátámasztó munkarészek

3. településrendezési javaslat
3.1. nyugdíjas
megteremtése

otthon

kialakításához

a

beépítési

feltételek

módosítási program ismertetése:
A magánszemélyek tulajdonában lévő 0195/2 hrsz.-ú telken szociális célú fejlesztés, 24 egységes
nyugdíjas otthon megvalósítása tervezett az alábbi tanulmányterv szerint:

Beépítési javaslat
A 0195/1 hrsz.-ú telken tervezett nyugdíjas otthon részére 25-30 %-os beépíthetőség lehetőségét
és 7,5 méteres megengedett legnagyobb építménymagasság meghatározását kérte a telek
tulajdonosa.

Látványterv a nyugdíjas otthonról

A telken tervezett otthon kialakításához beépítésre szánt övezet kialakítása a településrendezési
eszközök módosításának célja.

a változtatással érintett terület és a hatályos szabályozás ismertetése:
A változtatással érintett terület Kehidakustány község Kehida községrészének déli részén található.
Az érintett területet nyugatról a 7352 számú, délről a 7356 számú országos mellékút, keletről a
0191/10 hrsz.-ú út és annak tervezett északi folytatása határolja, északi határát pedig a 0195/2
hrsz.-ú telek északi telekhatára adja.
A tervezett fejlesztéssel érintett telek a 0195/2 hrsz.-ú telek, mely telek a hatályos
településszerkezeti terv szerint a szomszédos telkekhez hasonlóan Má jelű általános mezőgazdasági
területként szabályozott. A mezőgazdasági területtől délre, a tömb déli része Vt jelű
településközpont vegyes terület a 7356. számú útig terjedően. A tömbtől keletre lévő 0191/10
hrsz.-ú út szélesítése tervezett a szerkezeti terv szerint, valamint északi irányba az út
folytatásának, egy gyűjtőútnak a kialakítása. Az út keleti oldalán szintén településközpont vegyes
és általános mezőgazdasági területek találhatóak.

hatályos településszerkezeti terv részlet

hatályos szabályozási terv részlet

A szabályozási terv a településközpont vegyes övezeteken építési helyet jelöl, az utak mentén
változó mértékű előkert elhagyásával.
A fejlesztéssel érintett telket és a tömb nagy részét érinti az országos területrendezési terv kiváló
termőhelyi adottságú szántó terület országos övezete az alábbiak szerint:

Kiváló termőhelyi adottságú szántó terület övezete általi érintettség
Az országos övezet érintettsége miatt területrendezési hatósági eljárás lefolytatása vált
szükségessé, melynek eredményeként az állami főépítész a ZAB/010/125-13/2018. ügyiratszámon
térségi területfelhasználási engedélyt adott ki a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében új beépítésre szán terület kijelölésére.
Az új beépítésre szánt terület kijelöléséhez az önkormányzat a módosítással érintett területeket
képviselő-testületi határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

tervezett módosítás
A tervezett módosítás során a nyugdíjas otthon telkét és a tőle délre lévő szomszédos telket egy
egységként javasoljuk kezelni, mely a délebbre lévő jelenleg hatályos szabályozási terv szerint
településközpont vegyes övezetként szabályozott telkekhez közvetlenül kapcsolódna.
Javasoljuk a 0195/1 és 0195/2 hrsz.-ú telkeket Má-2 jelű általános mezőgazdasági övezetből Keü
jelű beépítésre szánt különleges övezetbe sorolni, mely övezetet a hatályos helyi építési szabályzat
már tartalmazza. Ilyen Keü jelű övezetként szabályozott terület Kehida településrészen a Kúria utca
északi oldalán lévő 049 hrsz.-ú telek, valamint Kustány településrész déli részén a a Petőfi utca
keleti oldalán működő Őszikék Időskorúak Otthonának 707/1 hrsz.-ú telke.

Keü övezet a Kúria utca északi oldalán

Keü övezet a Petőfi utca keleti oldalán
A Kúria utcában lévő övezetben a beépítettség a hatályos ingatlan-nyilvántartási térkép alapján kb.
8%, míg a Petőfi utcában 4 %.
A különleges övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza meg:

Különleges területek
13. § (1) A K jelű különleges övezet területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a
környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az egyéb
építési területektől eltérő területek.
(2) A K jelű különleges övezet területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők
el:
a)
b) Keü jelű övezet területe a nyugdíjas és szociális otthonok területe, melyen elhelyezhető:
a rendeltetéshez kapcsolódó egészségügyi és szociális rendeltetésű épületek, szolgálati lakás,
gazdasági és tároló épületek, valamint sportépítmények
…
(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a
következő táblázat tartalmazza:
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Javasoljuk a Keü övezet normatív szabályainak módosítását úgy, hogy az a meglévő és a
módosítással ezen övezetbe kerülő telek esetében is megfelelő szabályozást nyújtson. Javasoljuk a
megengedett legnagyobb beépítettséget 30 %-ra növelni, valamint a kialakítható legkisebb telek
területét 1 hektárban meghatározni. A beépítettség mértékének emelésével összefüggésben
javasoljuk a kialakítható legkisebb zöldfelület mértékét 50 %-ra csökkenteni. A helyi építési
szabályzat a fentiek alapján így módosul:

(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a
következő táblázat tartalmazza:
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A fejlesztéssel érintett területtől D-re lévő Vt jelű településközpont vegyes területen az
önkormányzat nem kívánja engedélyezni a lakó funkció elhelyezését, e területen kereskedelmi,
szolgáltató funkciók megjelenése lenne a célszerű, mely a települést vagy annak kisebb környezetét
ellátja. Javasoljuk e délről szomszédos tömb területét általános mezőgazdasági és településközpont
vegyes rendeltetésről Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató rendeltetésbe sorolni.
A két tömb között elhelyezkedő 0193 hrsz.-ú út területét javasoljuk közlekedési területbe sorolni és
azon gyalogutat jelölni, mely e fejlesztési területek és a strand és környezetében lévő
üdülőterületek közötti kapcsolat biztosítja.

3.2. 748/2 hrsz.-ú területen a Vt-6 jelű településközpont vegyes
övezet előírásainak módosítása
módosítási program ismertetése:
A 748/2 hrsz.-ú telek Kehida településrész keleti részén helyezkedik el, a strand, termálfürdő
területétől északra, a Kossuth Lajos utca és a Kustány településrészre vezető Malom utca
találkozásánál.
A telken lévő épületegyüttesben működik egy apartman ház, bankfiók és étterem. Az étterem
nyugati irányba már korábban bővítésre került, mely bővítést az ingatlan-nyilvántartási térkép nem
jelöl. A bővítést követően a telek beépítettsége 29,6 %, mely megfelel a hatályos helyi építési
szabályzat szerinti övezeti előírásoknak. Az étterem tulajdonosa egy télikerttel (kb. 100 m2)
szeretné bővíteni az épületet déli irányba, az udvar felé, mely bővítést a szabályok már nem
tesznek lehetővé.

jelenlegi beépítettséget ábrázoló helyszínrajz

a hatályos szabályozás ismertetése:
A változtatással érintett terület tömbtelekként alakult ki, mely tömb Vt jelű településközpont vegyes
területként szabályozott. A hatályos szabályozási terv alapján a telek Vt-6 jelű településközpont
vegyes övezetbe tartozik, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbi előírásokat
tartalmazza:

Településközponti vegyes területek
8. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, elsősorban helyi települési szintű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, igazgatási, oktatási épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgáló terület,
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A rendelet hatálya alá tartozó

területen az egyes településközpont vegyes övezeteken az alábbi rendeltetéssel helyezhetők el
épületek:
…
f) a Vt-6 jelű övezet területén elhelyezhető:
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi épület,
- az előző funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.
…
(2) A Vt jelű településközpont vegyes övezetre vonatkozó építési és telekalakítási
szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
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hatályos szabályozási terv

tervezett módosítás:
A hatályos helyi építési szabályzatban szerepel olyan településközpont vegyes övezet, melyben a
megengedett legnagyobb beépítettség 35 %, így az övezet előírásai a kérelmező bővítési
szándékával összhangban vannak. Javasoljuk a 748/2 hrsz.-ú területet Vt-6 jelű övezetről Vt-4 jelű
övezetre módosítani.
A helyi építési szabályzatban e két övezet az elhelyezhető rendeltetések vonatkozásában tér el,
valamint az építészeti kialakításra vonatkozó szabályokban. A rendeltetések tekintetében az eltérés
az alábbi:

d) a Vt-4 jelű övezet területén elhelyezhető:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,
- igazgatási épület,
- oktatási, egészségügyi épület.
f) a Vt-6 jelű övezet területén elhelyezhető:
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi épület,
- az előző funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.
Fentiekből látható, hogy a Vt- 4 övezetben lakóépület és oktatási, igazgatási rendeltetésű épület is
elhelyezhető. Mivel az érintett tömb egy telek, mely a tervezett bővítéssel már eléri a
beépíthetőségi korlátot, a telken egyéb, újabb épület és ezzel együtt esetleg más funkció
megjelenése nem várható.
A helyi építési szabályzat a településkép megtartása érdekében az alábbiakat fogalmazza meg:

(3) A Vt-1, Vt-2 és Vt-4 jelű településközpont vegyes övezet területén a jelenlegi falukép
megtartása érdekében az épületek kialakítására a következő rendelkezések vonatkoznak:
Új épületet építeni, meglévő épületet átalakítani és bővíteni alapvetően környezetbe illeszkedő
tömegalakítással és építészeti megoldásokkal lehet. Ennek igazolására a környezeti megjelenést az
engedélyezési eljárás során dokumentálni kell.
A tervezett épületet jellemzően magastetővel kell kialakítani, melynek hajlásszöge a tető tömegét
meghatározó domináns tetőszakaszok esetében 38-45 közötti.
A tetőhéjalás anyaga piros színű kis elemes tetőfedő anyag, natúr agyagcserép, beton cserép lehet.
A Vt-4 jelű övezetre vonatkozó fenti előírások nem ellentétesek a telek adottságaival, beépítésével,
azt nem korlátozzák.

4. tervezett módosítás és a területrendezési tervek összhangjának
vizsgálata
Országos területrendezési terv
Országos szerkezeti terv infrastruktúra hálózata
Az országos területrendezési terv szerkezeti terve Kehidakustány területén nem jelöl ki új
infrastruktúra hálózatot.

Országos övezetek
A település közigazgatási területét az országos övezetek közül az országos ökológiai hálózat, a
kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület és az országos vízminőség-védelmi terület
övezetek érintik.
A település közigazgatási területét a világörökségi és világörökség-várományos terület, a nagyvízi
meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területe és a kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos övezetek nem érintik.
Országos ökológiai hálózat
Az övezet általi érintettséget a megyei övezetek között részletesebben ismertetjük.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A tervezési területeket érinti az országos övezet az OTRT övezeti tervlapja alapján. Az övezet
pontosított lehatárolását az önkormányzat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától (BFKH FTFF) megkapta.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete (BFKH FTFF) adatszolgáltatás alapján

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
OTRT alapján

A 3.1. pontban ismertetett, módosítással érintett területet az országos övezet érinti, azonban a
lefolytatott területrendezési hatósági eljárás során kiadott térségi területfelhasználási engedély által
az övezeti érintettség nem releváns.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A tervezési területeket érinti az országos övezet az OTRT övezeti tervlapja alapján. Az övezet
pontosított lehatárolását az önkormányzat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától (BFKH FTFF) megkapta.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(BFKH FTFF) adatszolgáltatás alapján
OTRT alapján
A pontosított lehatárolás alapján az országos övezet a tervezési területeket nem érinti.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(ZMKH Erdészeti Osztály) adatszolgáltatás
alapján

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
OTRT alapján

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete a pontosított adatszolgáltatás alapján a tervezési
területeket egy esetben érinti, mely területen erdő települési övezetet jelölünk ki a módosítás
során, mely az övezeti előírásokkal összhangban van.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
A tervezési területeket érinti az országos övezet területe.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére az OTRT 14/A. § (3) bekezdése
kimondja, hogy „érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása
érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények
tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.”
Az övezetre vonatkozó szabályozás megalkotása a településrendezési tervek teljes felülvizsgálata
során végezhető el, e módosítás erre nem tér ki.

Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten
kezelendő terület övezete Balaton-felvidéki
Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
A települést érintő övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület övezete az OTRT
melléklete alapján teljesen lefedi a település területét, így a tervezési területeket is, azonban erre
vonatkozóan pontosított lehatárolást nem kaptunk. Az OTRT 15. § (2) bekezdése alapján „az
övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.”
Az övezetre vonatkozó szabályozás megalkotása a településrendezési tervek teljes felülvizsgálata
során végezhető el, e módosítás erre nem tér ki.

Zala megyei területrendezési terv
Megyei szerkezeti terv – térségi területfelhasználás
A tervezett változtatás új beépítésre szánt terület kijelölését tartalmazza, így a tervezett
településszerkezeti tervek terület-felhasználása és a térségi terület-felhasználás közötti
összefüggéseket, a megfelelőséget vizsgálni szükséges.

Megyei terv
települési térség
(hagyományosan vidéki)
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdálkodási
térség
vegyes térség

ha

%

Hatályos
területfelhasználás

Tervezett
területfelhasználás

Erdőterület

481,13

483,66

Mezőgazdasági
terület

968,24

964,18

min.
ha

420,04
520,34

0.75 390,25

819,61
215,04

0.85 696,67
0.85 182,78

Erdőgazdálkodási térség
A tervezett módosítás során az erdőgazdálkodási térség 75%-ába sorolható ’Eg’ jelű gazdasági
erdőterület 2,53 hektárral nő. A TEIR alapján Kispáliban 520,34 hektár erdőgazdálkodási térség van
nyilvántartva, az OTrT 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján 390,25 hektár erdő rendeletetésű
területnek kellene lenni a magasabb szintű jogszabálynak való megfeleléshez. A tervezett szerkezeti
terv 483,66 hektár erdőt tartalmaz, mely megfelel az OTrT előírásainak. -nek való megfeleléshez
kevés.
Mezőgazdálkodási és vegyes térség
A tervezett módosítás során a mezőgazdasági térség 85%-ába sorolható ’Má’ jelű általános
mezőgazdasági terület 4,07 hektárral csökken. Az OTRT alapján a település területén 696,67
hektárt kell a mezőgazdasági térségbe sorolni. A községen a módosítás után 964,18 hektár a
mezőgazdasági terület, ami nemcsak a mezőgazdasági térség megfelelésére elegendő, de a vegyes
térség 85%-ába sorolandó 182,78 hektárt is bőven fedezi.
Megyei övezetek
A település közigazgatási területét a megyei övezetek közül a magterület, ökológiai folyosó és az
erdőtelepítésre alkalmas terület övezetek érintik.
Magterület, ökológiai folyosó övezete

Magterület és ökológiai folyosó övezete (BFNP)
adatszolgáltatás alapján

Magterület és ökológiai folyosó övezete ZMTRT
alapján

A tervezési területeket az övezetek pontosított lehatárolása nem érinteti.

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Erdőtelepítésre alkalmas
adatszolgáltatás alapján

övezet

(BFKH

FTFF)

Erdőtelepítésre
alapján

alkalmas

övezet

A kapott adatszolgáltatás alapján a tervezési területek az övezet által nem érintettek.

ZMTRT

5. biológiai aktivitás változás
A tervezett módosítással új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így az OTRT 16.§ (8) bekezdés
alapján biológiai aktivitásérték számítása szükséges.
A település biológiai aktivitási érték (BIA) szinten tartásának igazolását a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendeletben foglaltak szerint végeztük el a hatályos és a tervezett állapotok összehasonlításával. A
számítás a terület-felhasználás módosításával érintett területekre készült.
A tervezett módosítások a biológiai aktivitás
érték csökkenését eredményezik, ezért a
csökkenés
kompenzálása
érdekében
szükséges egy kisebb területen (hrsz.:
0137) a különleges szálloda és rehabilitációs
intézmény
terület
helyett
gazdasági
erdőterület kijelölése.

terület műholdfelvételen

hatályos szabályozási terv részlet

Kehidakustány hatályos állapot szerinti biológiai aktivitási értéke a változtatással érintett
területeken:
Terület megnevezése

Terület (ha)

BIA egység érték

BIA összesített érték

6,55

0,5

3,28

2,53

1,5

3,8

4,07

3,7

15,06

Beépítésre szánt területek
Vt (településközpont vegyes)
K-sz (különleges szálloda és rehabilitációs
intézmény)
Beépítésre nem szánt területek
Má (általános mezőgazdasági)
Összesen:

13,15

22,14

Kehidakustány tervezett állapot szerinti biológiai aktivitási értéke a változtatással érintett
területeken:
Terület megnevezése

Terület (ha)

BIA egység érték

BIA összesített érték

8,67
1,85

0,4
1,5

3,47
2,77

Beépítésre szánt területek
Gksz (kereskedelmi szolgáltató gazdasági)
Keü (különleges egészségügyi)
Beépítésre nem szánt területek

Köu (közlekedési- és közmű elhelyezési,
hírközlési terület)
Eg (Gazdasági erdőterület)
Összesen:

0,10
2,53
13,15

0,5
9

0,05
22,77
29,06

A település számított biológiai aktivitási értéke a tervezett szabályozás szerint magasabb a
hatályoshoz képest, így a módosítás megfelel az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény 6.§ (3) b) pont előírásának.

jóváhagyandó munkarészek

6. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018. (..….) számú határozata
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község településszerkezeti tervének
módosításáról az alábbiak szerint dönt:

1.
E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosítás leírása elfogadásra kerül.
2.
E határozat 2. mellékletét képező, 2018 dátummal ellátott településszerkezeti terv módosítása a
mellékletben jelölt tervezési terület határokon belül elfogadásra kerül.

1. melléklet
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a településszerkezeti terv módosításáról szóló ….. /2018. (….) számú határozatához

Településszerkezeti terv módosításának leírása:

1. A 0195/1 és 0195/2 hrsz.-ú telkek területe Má jelű általános mezőgazdasági területről Keü jelű
beépítésre szánt különleges szociális intézmények területre módosul.
2. A 0193 hrsz.-ú telek területe Má jelű általános mezőgazdasági területről Köu jelű közlekedési- és
közmű elhelyezési, hírközlési területre módosul. A telken gyalogút szabályozott.
3. A 0191/1-0191/7 hrsz.-ú telkek Vt jelű településközpont vegyes területről Gksz jelű kereskedelmi
szolgáltató gazdasági területre módosulnak.
4. A 0191/8 és 0191/9 hrsz.-ú telkek Má jelű általános mezőgazdasági területről Gksz jelű
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre módosulnak.
5. A 0137 hrsz.-ú telek nyugati része Ksz jelű beépítésre szánt különleges szálloda és rehabilitációs
intézmény területről Eg jelű gazdasági erdőterületre módosul.
6. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Területfelhasználás
Beépítésre szánt területek
Lk - Kisvárosias lakóterület
Lke - Kertvárosias lakóterület
Lf - Falusias lakóterület
Vt – Településközpont vegyes terület
Gksz - Kereskedelmi-gazdasági terület
Gip - Ipari terület
Üü - Üdülőházas üdülőterület
Üh - Hétvégiházas üdülőterület
K – Különleges beépítésre szánt területek
Beépítésre nem szánt területek
Köu - Közlekedési terület
Z - Zöldterület
Eg - Gazdasági erdő
Ev - Védelmi erdő
Mk - Kertes mezőgazdasági terület
Má –Általános mezőgazdasági terület
V – Vízgazdálkodási terület
K – Különleges beépítésre nem szánt területek
Összesen:

terület (ha) – hatályos

terület (ha) –
tervezett

16,32
32,51
104,80
38,17
6,65
8,48
19,71
12,25
82,95

16,32
32,51
104,80
31,62
15,32
8,48
19,71
12,25
82,27

111,15
9,63
469,48
11,63
262,06
706,18
51,23
28,91

111,25
9,63
472,01
11,63
262,06
702,11
51,23
28,91

1972,11

1972,11

Lke

G

0

Z

G

Vt

Lke

00

Vt

Vt
Lf

G

Lf

G

Z
Eg

G

Ev

R

R

Vt

G
R
G

R
R

Vt

R

G

Vt

G

R

R

R

G

G

Vt

G

Kgf

Eg

G

Lk

Kgf

50m

Lk

Eg
Kgf

Kgf
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7. rendelettervezet e helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítására
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek
és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008.(VIII.05.)
önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
E rendelet módosítja Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008.(VIII.05.)
számú rendelettel megállapított és módosított helyi építési szabályzatot, valamint annak mellékletét
képező szabályozási tervet az 1., 2. és 3. számú mellékletekben lehatárolt területeken.

2. §
A helyi építési szabályzat 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Különleges területek
13. § (1) A K jelű különleges övezet területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a
környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az egyéb
építési területektől eltérő területek.
(2) A K jelű különleges övezet területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők
el:
a)
b) Keü jelű övezet területe a nyugdíjas és szociális otthonok területe, melyen elhelyezhető:
a rendeltetéshez kapcsolódó egészségügyi és szociális rendeltetésű épületek, szolgálati lakás,
gazdasági és tároló épületek, valamint sportépítmények
…
(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a
következő táblázat tartalmazza:
Övezet jele

Keü

Ksz-1

Ksz-2

Ksz-3

Kst

Ksp

Építési mód

szabadon
álló
20
30

szabadon
álló

szabadon
álló

szabadon
álló

szabadon
álló

szabadon
álló

30

15

20

15

20

-7,5

-12,5

-10,51

-10,51

-9,0
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Záró rendelkezések
3. §
(1) Jelen rendelet csak az 1., 2. és 3. számú mellékletek szerinti szabályozási tervvel együtt
értelmezhető és használandó.
(2) E rendelet 2018. ……….…………-án lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően induló
ügyekben kell alkalmazni.
Kelt: Kehidakustány, 2018. év……………… hó …… nap

Futácsi Lászlóné
jegyző

Lázár István
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