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I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEÍRÁSA 

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése 

 

A hatályos településrendezési eszközök a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek, az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendeletnek és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési 

Tervéről (továbbiakban MaTrT) szóló 2018. évi CXXXIX. Törvénynek megfelelően 

készültek.  

 

A jelenleg érvényes kiegészített településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2008-ban 

képviselő-testületi határozattal fogadta el. 

A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 201/2008 (VII. 12.) számú 

képviselő-testületi határozattal fogadta el.  

A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a 

17/2008. (XII.19.) sz. rendelettel került elfogadásra.  

 

2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése 

 

Balatongyörök Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési tervmódosításról szóló 

szándékát a 87/2018. (VII.24.) számú kt. határozatban fogalmazta meg.  

A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az 

eljárás rendjét az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök 

egyeztetése egyszerűsített eljárás szerint zajlik, (mivel az önkormányzat képviselő testülete a 

fejlesztési területet kiemelt önkormányzati beruházási területté nyilvánította a 87/2018. 

(VII.24.) sz. határozatával), a 38. § szerinti véleményezési jelen dokumentációval történik. 

A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, 

az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani.  

 

A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem 

tartalmaznak olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak 

módosításával jár, nem változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, 

gazdasági és az infrastrukturális adottságait. 

 

A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a szabályozási terv (SZA-4). 

Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlap kivágatán kerül bemutatásra.  

 

A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 3/2017.(III.30.) sz. kt. 

rendeletében foglaltaknak megfelelően történik a vészhelyzeti jogszabályok 

figyelembevételével.  

 

Balatongyörök Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása során a 

környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására az önkormányzat állásfoglalása került 

megküldésre előzetesen a 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt 

szervezeteknek. A választ adó szervezetek döntő többsége egyet értett az önkormányzat 

döntésével, mely alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat elvégzése, de a Zala Megyei 

Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a 



környezeti értékelés elkészítését szükségesnek tartja. Véleményük szerint táj és településkép 

szempontjából az épített környezet védelmére kiterjedően az időközbeni egyeztetések után 

csökkentett építési paraméterek és a beépítésre szánt terület 87%-a csökkentésével jelentősen 

csökkent a várható környezeti hatás, de ezzel együtt is igazolásra kerül a mellékelt környezeti 

értékelés. 

3. A módosítás leírása a 87/2018. (VII.24.) határozat alapján 

 

A módosítás során az Önkormányzat a Golf Sport Club Kft-nek a Balatongyörök, golfpálya 

területén lévő 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 096/4, 096/17, 096/18, 096/19 és 096/26 hrsz-

ú települési területbe tartozó ingatlanok K-sz,f,gy jelű építési övezetről kertvárosias (Lke) 

lakóövezetre módosítja a településrendezési eszközöket. A módosítást a területre építési 

engedéllyel rendelkező 50 üdülőépület építészeti kialakításának igényváltozása, a valós 

vásárlói igény szerinti lakófunkcióra és korszerűbb beépítési és építészeti kialakítás 

lehetőségének megteremtése indokolja. Egyúttal a „Mandulás út” nyugati oldalára a 

szerkezeti terven kijelölt különleges beépítésre szánt területet általános mezőgazdasági 

területre módosítja. Így a beépítésre szánt terület 1,1 ha-al csökken, valamint a valós 

ingatlanhatárok szerint kerül feltüntetésre a szerkezeti terven a megmaradó beépítésre szánt 

terület. Az eddigi 50 épület, melyre építési engedély van területén továbbra is csak 50  

épület lehet a módosítás után is. 

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő testülete által megfogalmazott feltételekkel 

járul hozzá a módosításhoz, mely a határozat alapján 20%-os beépíthetőséggel, max.6,5m 

építménymagassággal és maximum 6 lakóegység alakítható ki a területen, részben lapostetős 

épületek építési lehetőségével, ahol az épület egyetlen homlokzati pontja sem haladhatja meg 

a 7,5 m-t. Többszöri egyeztetés után jelen tervben csökkentésre kerültek a fenti 

paraméterek és további kiegészítésre kerültek.  

A jelen egyeztetésre bocsájtott tervben a különleges beépítésre szánt övezet döntően Lke-6 

övezetre módosul, ahol a min. teleknagyság 700 m2, a minimális telekszélesség 16m, építési 

telkenként max. 1 épület építhető a max. építménymagasság 5m, az épületek 2/3-án 37-45 

fokos magastető kell legyen, telkenként 1 db max. 20 m2-es három oldalról nyitott kerti 

építmény építhető az előkerten kívüli területen. A kerítés magassága max. 120 cm lehet a 

tömbön belül. A tömb külső határán a kerítés 200 cm lehet. 

Az a telek, melyen jelenleg is egy volt vállalati háromszintes üdülő van Lke-7 övezetbe kerül. 

Az Lke-6 övezettől eltérően itt az építménymagasság 7.5m a meglévő épület felújíthatósága, 

bővíthetősége érdekében. A min. beépíthető telek nagysága min. 2000m2. Minden más 

paraméter megegyezik az Lke-6 övezetével. 

A szabályozás módosításával párhuzamosan módosításra kerül a területet érintő településkép-

védelmi rendelet is, mely elő fogja írni, hogy a területen a magastető csak sík égetett 

agyagcserép lehet, max. 4 tetősíkkal, a falfelület min. 80%-a világos pasztell színű vakolt 

lehet csak. A kerítések élősövényből és/vagy „3D” zöld drótkerítésből lehet, az utcai kerítés fa 

kitöltő elemes lehet. A telek min. 10%-át kötelezően fás szárú növénnyel kell betelepíteni. A 

klímaberendezés, hőszivattyú csak oldal, vagy hátsókertben lehet és csak az oldalkerítéssel 

párhuzamosan nyomhatja a levegőt. 

A módosítással a településszerkezeti SZE jelű tervlap és a beépítésre szánt területek SZA-4 

jelű szabályozási tervlapja és a Helyi Építési Szabályzat változik. E mellett kiegészítésre kerül 

a Településképvédelmi rendelet is. 



Az OTÉK-nak is megfelelő a 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 

1.sz. melléklet szerinti  
 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
(A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.) 

 

1.3.A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A tervezési terület területfelhasználása és szabályozása megfelel a hatályos Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 

(továbbiakban MaTrT) előírásaival és övezeti besorolásával, előírásaival. A módosítás 

területe települési területbe esik és releváns változást nem okoz. Egyik övezet előírását 

sem érinti. 

A szabályozás módosítása után is a terv az MaTrT-nek megfelelő lesz. 

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

A hatályos koncepció vonatkozó fejezetével teljesen összhangban áll a módosítás. A 

koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánja meg a módosítás. 

1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések 

 A jelen településrendezési eszköz módosítását a terület tulajdonosa kezdeményezte. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök: 

 A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a 

17/2008. (XII.19.) sz. rendelettel került elfogadásra. 

 Jelen módosítás a valós jogi és használati helyzetnek (meglévő földhivatali jogi és valós 

használat szerinti visszaállítás), megfelelően módosítja a tervezési területen a 

területfelhasználást és a szabályozást. 

 

A módosítás: Az Önkormányzat a Golf Sport Club Kft-nek a Balatongyörök, golfpálya 

területén lévő 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 096/4, 096/17, 096/18, 096/19 és 096/26 hrsz-

ú ingatlanok K-sz,f,gy jelű építési övezetből kertvárosias lakóövezetbe való átsorolásával 

rendezési terv módosítása. Lakóépületek építési lehetőségének biztosítása a cél. Jelenleg is a 

területre 50 db üdülő épületre hatályos építési engedély van. Arra a területre továbbra is csak 

50 épület építése lehetséges. E mellett részletes szabályozásra kerül a többi hasonló övezteti 

jelű ingatlan is. 

A módosítással a telpülésszerkezeti SZE jelű tervlap és a beépítésre szánt területek SZA-4 jelű 

szabályozási tervlapja és a Helyi Építési Szabályzat változik. 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, (a szerkezeti terv leírásában) 

 A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 201/2008 (VII. 12.) számú 

képviselő-testületi határozattal fogadta el.  

A településszerkezeti tervben a 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 096/4, 096/17, 096/18, 

096/19 és 096/26 hrsz-ú ingatlanok Különleges beépítésre szánt turizmus fejlesztési 

övezetről kertvárosisas lakó övezetre módosul. Ez a változás lehetővé teszi az ingatlanok 

valós igényeknek megfelelő beépíthetőségét. 

1.9. A település gazdasága 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Balatongyörökön több mezőgazdasági és kisipari vállalkozás működik, de döntően a 

turisztikai szolgáltatások adják a munkahelyeket és bevételeket. A mostani minimális 



változás elősegíti a szolgáltatások egész éves kihasználhatóságát és a lakóingatlanok 

beépülését és a golfpálya területének gondozott zöldfelületként való biztosítását. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

A tervezési területen védett, vagy védendő táji vagy természeti értékek nincsenek. A lakó 

és zöldfelület pontosítása, a szabályozás módosítása semmilyen táji és természeti 

beavatkozást nem kíván. Eddig is és ez után is 50 db épület építési engedéllyel rendelkező 

beépítésre szánt terület volt. Ugyan azon a területen továbbra is csak 50 épület lesz 

építhető a módosítás után is. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 A módosítás a zöldfelületi rendszert nem érinti, az övezetek 50%-os min. zöldfelületi 

előírása megegyezik a jelenleg hatályossal. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A tervezési területen a településszerkezetben érzékelhető negatív változás nem keletkezik. 

Pozitív változás, hogy a „Mandulás úttól” nyugatra kijelölt Különleges beépítésre szánt 

terület általános mezőgazdasági területre módosul. A területfelhasználás ezzel ugyan 

módosul, de a megjelenő beépítés és annak használata érzékelhető változást nem okoz. 

Ez a település szerkezetében semmilyen releváns változást nem okoz.  

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

A telekstruktúra visszatérhet a korábban javasolt több telkes kialakításhoz, a jelenleg 

földhivatalban bejegyzett két nagy telekhez képest. Ez lehetővé teszi az ütemezett 

beépítést. A beépíthető legkisebb telekméret a hatályos 1200m2-ről 700 m2-re csökken, 

de egyúttal az egytelken elhelyezhető eddigi több épület helyett csak egy épület lesz 

elhelyezhető egy egységgel, az eddigi több egység lehetősége helyett. Így a beépítési 

sűrűség darabszáma csökkenhet és az elhelyezhető egységek száma is csökken. 

1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése 

A módosítás figyelembe veszi a legfrissebb geodéziai felmérést. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők 

A módosítással érintett tömbben lévő beépítési jellemzőkhöz illeszkedő beépítést tesz 

lehetővé a módosítás.  

A terület jelenleg hatályos K-sz,f,gy építési övezet előírásaihoz képest a tervezett mindkét 

építési övezetnél (Lke-6, Lke-7) a beépítési százalék 5%-al emelkedik 10-15%-ról 20%-

ra. A jelen egyeztetésre bocsájtott tervben a különleges beépítésre szánt övezet döntően 

Lke-6 övezetre módosul, ahol a min. teleknagyság 700 m2, a minimális telekszélesség 

16m, építési telkenként max. 1 épület építhető a max. építménymagasság 5m, az épületek 

2/3-án 37-45 fokos magastető kell legyen, telkenként 1 db max. 20 m2-es három oldalról 

nyitott kerti építmény építhető az előkerten kívüli területen. A kerítés magassága max. 120 

cm lehet a tömbön belül. A tömb külső határán a hálókerítés 200 cm lehet. 

Az a telek, melyen jelenleg is egy volt vállalati háromszintes üdülő van Lke-7 övezetbe 

kerül. Az Lke-6 övezettől eltérően itt az építménymagasság 7.5m a meglévő épület 

felújíthatósága, bővíthetősége érdekében. A min. beépíthető telek nagysága min. 2000m2. 

Minden más paraméter megegyezik az Lke-6 övezetével. 

A szabályozás módosításával párhuzamosan módosításra kerül a területet érintő 

településkép-védelmi rendelet is, mely elő fogja írni, hogy a területen a magastető csak sík 

égetett agyagcserép lehet, max. 4 tetősíkkal, a falfelület min. 80%-a világos pasztell színű 

vakolt lehet csak. A kerítések élősövényből és/vagy „3D” zöld drótkerítésből lehet, az 

utcai kerítés fa kitöltő elemes lehet. A telek min. 10%-át kötelezően fás szárú növénnyel 



kell betelepíteni. A klímaberendezés, hőszivattyú csak oldal, vagy hátsókertben lehet és 

csak az oldalkerítéssel párhuzamosan nyomhatja a levegőt. 

A korábban engedélyezett 50 épületből eddig kettő épült meg. A többire hatályos építési 

engedély van jelenleg is. A mostani jogerős engedéllyel rendelkező épületszámhoz 

viszonyítva nem jelenne meg több épület az eddigi építési engedéllyel rendelkező 

épületek területén. A terület nem aprózódna fel jobban. Az épületek építménymagassága 

5,0 m-es építménymagasságra módosul az eddigi 4,5 m-ről. Az épületek területének 

kétharmada magastetős kell legyen 37-45 fokos tetővel.  

 

1.15.6. Az épített környezet értékei 

A tervezési területen az engedéllyel rendelkező 50 épületből kettő megépült, melyek azóta 

rendkívül amortizált állapotba kerültek. Található még egy volt vállalati üdülő épület, 

mely nagyságával és építészeti stílusával beleillik a környezetbe. A módosított 

szabályozás elősegíti ennek is a felújítását. A szomszédos ingatlanon pedig a golfpálya 

ideiglenes klubháza található, mely hosszabb távon a módosított szabályozás alapján 

méltó új épületté alakítható, bővíthető lesz. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

 A közúti közlekedést a módosítás nem érinti. A tervezési területen belül ma is 10 m széles 

közforgalom elől elzárt magánút van, ami meg is marad. Az új útszakasz hasonló lesz a 

meglévőkhöz 9 m-es szélességgel, mely csatlakozik a hatályos kiszabályozott közúthoz. 

1.15.5. Parkolás 

A telken belüli parkolás eddig és ez után is megoldott lesz. 

1.16. Közművesítés 

Minden közmű kiépített ill. a területen belül megtalálható. 

 

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

A meglévő és hatályos szabályozás megfelel a felsőbb szintű szabályozásoknak. 

Az „új” lakóterületi szabályozás lehetővé teszi a hatályos építési engedéllyel rendelkező 

épületek helyett, (melyek ma már korszerűtlenek és nem eladhatók) az igényeknek megfelelő 

eladható és egész évben kihasználható összességében nem magasabb épületek építését, 

melyek egész éves szolgáltatás igénybevételt jelenthetnek a községnek. 

A módosítással érintett ingatlanokon megőrzendő növényzet nincs. 

Az infrastruktúra rendelkezésre áll. 

A módosítás egyúttal közvetve elősegíti a golfpálya karbantartásának és ápolásának 

folytatását, így elkerülhető a terület elhanyagolása. 

 

Mivel jellegében nem történik jelentős beavatkozás a terület szabályozásába, 

területfelhasználásába, a korábbihoz képest a valós ingatlanhasználatban és földhivatali jogi 

helyzetben releváns változás nem történik, ezért az infrastruktúrát mely eddig is ellátta a 

területet nem kell bővíteni. A parkolás eddig is megoldott volt telken belül. 

Az alátámasztó munkarész módosítása sincs szükség, mert releváns változás nem történik. 

 

 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet szerinti  
 

 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 



 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

  

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSÁI 

RENDSZER 

A településszerkezeti terv a valós használat szerinti beépítésre szánt terület marad, kivéve 

a „Mandulás út”-tól nyugatra eső eddigi beépítésre szánt különleges területet, mely 

általános mezőgazdasági területre változik, tehát jelentősen csökken a beépítésre szánt 

terület! A tervezett, de ma már nem reális különleges besorolású övezet helyett az 

ingatlanok az igényeknek megfelelően kertvárosias lakóterületre módosul. Ezzel a régi 

övezeti besoroláshoz fűzött beépítési célok megvalósulásának elősegítése a cél. 

1.1.1.1. A fenti leírás alapján beépítésre szánt Kertvárosias lakó övezet kerül 

kiszabályozásra, a hatályos Különleges (K-sz,f,gy) övezet helyett. 

1.1.1.2. A módosítás csökkenti a beépítésre szánt területet. Zöldterületbeni releváns 

változás nem történik. 

1.1.1.3. A szerkezetet alkotó elemeknél nem nő a lakóterület és jelentősebben csökken a 

beépítésre szánt különleges terület. De ez semmilyen érzékelhető változást nem okoz a 

településen. A valóságban a tervezett használat szerinti állapot elősegítése történik. A 

beépítésre szánt terület csökken. 

1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális 

örökségvédelmi elemek nem változnak. 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

A 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 096/4, 096/17, 096/18, 096/19 és 096/26 hrsz-eken a 

különleges beépítésre szánt turizmus fejlesztési övezet helyetti kertvárosisas lakó övezet 

csak virtuális változást jelen. Így valós változás nem történik. Egyúttal 1,1 ha-al 

csökken a beépítésre szánt különleges terület a „Mandulás út”-tól nyugatra korábban 

kijelölt terület általános mezőgazdasági területre módosításával. 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 

összefüggéseinek bemutatása. 

A Területrendezési tervvel (MTT) való összhang vizsgálata 

Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét 

Balatongyörök Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely a MaTrT törvényi 

keretein belül mozoghat.  
A módosításokkal érintett minden MaTrT övezetek előírásának megfelelnek a 

módosítások. 

 

A MaTrT Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének 

(továbbiakban MaTrT-BKÜTrT) övezeteinek igazolása: 
 

A MaTrT-OTrT és BKÜTrT. szerkezeti tervén a módosítás a települési térségekbe tartozik. 



  

 

 

A település igazgatási területét NEM érintik az alábbi MaTrT, MvM rendelet övezetek: 

 

o Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

o Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

o Világörökségi és világörökség várományos területek övezete 

o Honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

o Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

o Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

o Nagyvízi meder övezete 

o VTT-tározók övezete 

o Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

A település igazgatási területét érinti, de a módosítás területeit NEM érintik az alábbi MaTrT, 

MvM rendelet övezetek: 

 

o Ökológiai hálózat magterületének övezete 

o Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

o Erdők övezete 

o Tómeder övezete 

o Kertes mezőgazdasági terület övezete 

o Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

o Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

o Vízeróziónak kitett terület övezete 

o Általános mezőgazdasági terület övezete 

 



  

  



  

  



 

 

 

A település igazgatási területét érinti, és a módosítás területeit is érinti az alábbi MaTrT, 

MvM rendelet övezet:  

 

BKÜTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
81. § (1) A tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete 

tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti 

miniszteri rendeletben a tájképvédelmi 

terület övezetére meghatározott övezeti 

előírások mellett – a bányászatra vonatkozó 

rendelkezés kivételével - a (2) és (3) 

bekezdésben foglalt rendelkezés 

alkalmazandó. 

(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki; 

b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld 

más célú hasznosítása csak a hagyományos 

tájhasználatnak megfelelő termelési- és 

tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter 

erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 

c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési eszközökben 

biztosítani kell; 

d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága 

megőrzendők. 

(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:  

a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi 

értékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti 

hagyományok követése mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a meglévő 

beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet; 



b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az 

átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 

c) csarnok nem helyezhető el; 

d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 

e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket 

rendezni kell. 

 

Megfelelőség igazolása: A módosítások minimális tájképvédelmi változást okoznak. A 

szabályozás módosítást a településkép-védelmi rendelet módosításával követi, melyben 

meghatározásra kerülnek az új építészeti lehetőségek tájba illesztési szabályai. 

 

MvM Tájképvédelmi terület övezete 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye 

területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a 

tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a 

település teljes közigazgatási területére 

készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell 

határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység 

és a hagyományos tájhasználat helyi 

jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével 

érintett területre a tájképi egység, a 

hagyományos tájhasználat fennmaradása, 

valamint a tájba illesztés biztosítása 

érdekében - a településkép védelméről szóló 

törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének 

hiányában - meg kell határozni a) a 

településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 

településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 

követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 

alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

Megfelelőség igazolása: A módosítások jelentős változást nem okoznak táj és településkép 

tekintetében. A módosítás szigorúbb előírásokat határoz meg beépíthetőség tekintetében az 

érintett területeken. A módosítást a településkép-védelmi rendelet módosításával követi, 

melyben meghatározásra kerülnek az új építészeti lehetőségek tájba illesztési szabályai. 

 



MvM Vízminőség-védelmi terület övezete 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett 

szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és 

az övezeten kívül keletkezett szennyvizek 

övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 

szennyvíz övezeten belüli kezelésének 

feltételeiről a megye területrendezési 

tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 

tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 

vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre 

vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület 

övezetében bányászati tevékenység 

folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület 

övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 

mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást 

kivéve - nem létesíthető. 

 

Megfelelőség igazolása: A módosítások semmilyen vízminőség-védelmi változást nem 

okoznak. Felszíni és felszínalatti vizeket nem érintenek. Már kiépített közművekkel 

rendelkeznek az érintett ingatlanok. 

 

MvM Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 

településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet 

vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 

lehetetleníti el. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megfelelőség igazolása: A módosítások semmilyen ásványi nyersanyagvagyonban való 

változást nem okoznak. Balatongyörök község településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó és a későbbiekben várható környezeti hatások- a földtani és ásványvagyon 

védelmi szempontokra tekintettel- csak a terepszinten és annak közelében érvényesülnek. Az 

új Lke övezet alatti laza üledékekből álló kőzettér gazdaságföldtani szempontok alapján nem 

tartozik ásványvagyon védelmi övezethez, míg a kialakításra kerülő jövőbeni épített 

környezet hatásait a teherviselésben részt vevő képződmények anyagi átrendeződés nélkül, a 

szerkezetet csak részben módosító tömörödéssel hosszú távon elviselik. A változási 

helyszínen aktuális morfológiai jellemzői és az általános földtani felépítés ismerete alapján 

megállapítható, hogy az övezetet alkotó terület nem kitett földtani veszélyforrások 

jelentkezésének. 

A terepfelszín alatti rétegrend- a hegylábi lejtő aljába lejutott és a felszíni vizekkel szállított és 

egyengetett vegyes, sávosan törmelékes képződmények- olyan összefüggő területi 

kiterjedéssel ismeretesek, hogy a változtatás eredményeként kialakuló új övezet teljes területe 

közel azonos építésföldtani adottságok előfordulásával jellemezhető. A nem megváltoztatható 

földtani adottságokkal nem ellentétes a jövőben tervezett területhasználat, továbbá a 

változással érintett területegység alatti kőzettér összetételének és térbeli kiterjedésének 

ismerete alapján a településrendezési eszközök módosítása következményeként nem 

sérülhetnek ásványvagyonnal kapcsolatos gazdasági érdekek sem. 

 

A módosítás az övezetek előírásainak megfelel, mert semmiben nem érinti azokat. Releváns 

módosulás nem történik. A településkép-védelmi rendelet meghatározza a szükséges 

előírásokat. Bányászati tevékenység nem történik. 50 üdülő épületre hatályos építési 

engedéllyel rendelkezik, ezek helyett továbbra is csak 50 lakóépület lehet. Kertvárosias 

lakóterületbe kerülnek az ingatlanok, a szennyvízhálózat kiépített a területen, megfelelő 

tisztító kapacitással. 

 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása. 

A változások semmiben nem érintik a településfejlesztési koncepcióban lévő 

jövőképet, mivel csak pontosításokat, kisebb korrekciókat tartalmaz. 

 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A módosításokkal a tájhasználat nem változik, a tájszerkezet változatlan marad. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslat 

A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás 

jellege nem kívánja meg. 

2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat 

A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat a változások nem érintik. 

2.1.4. Biológiai aktivitás érték 

2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi 

márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy 

újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település 

közigazgatási területén az ú.n. „biológiai aktivitás érték” (továbbiakban: BAÉ) nem 

csökkenhet (8. § (2) bekezdés b) pont). Az egyes területek BAÉ számítására vonatkozó 

előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg. 



A tervezési területen újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért nem 

indokolt az igazolás, hogy biztosított-e a közigazgatási területen a biológiai aktivitásérték 

szinten tartása.  

 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad. Az új övezetek zöldfelületi 

előírása megegyezik az eddigi övezet előírásával. Egyúttal két terület be nem építhető 

zöldfelületkénti kötelező kialakításra került előírásra, így ez növeli az ellátottságot. 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

A zöldfelületi ellátottság a település helyzetéhez igazodó, megfelelő nagyságú kis 

mértékben javuló.  

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad. 

 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok változatlanok maradnak.  

3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás. 

3.3. Belső úthálózat 

A változások nem érintik a belső úthálózatot. Az eddigi közforgalom elől elzárt 10 m 

széles magánút megmarad és egy rövid új szakasszal bővül. 

3.4. Közösségi közlekedést nem érint. 

3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg. 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti. 

3.7.Gépjármű elhelyezés, parkolás eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is 

megmarad. 

 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A közművek kiépítettek ill. a területen belül megtalálhatók. 

 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A módosítási javaslatok nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti 

feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a területek valós funkciója 

változatlan marad, kapacitása nem változik. 

 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

BEMUTATÁSA 

A módosítások után a hatályos településszerkezeti tervhez képest minimális változás 

történik. Az eddigi Különleges beépítésre szánt terület részben kertvárosias 

lakóterületre, részben általános mezőgazdasági területre változik. Ez azonban a valós 

helyzettel teljesen megegyező. A valóságban releváns módosulás nem történik. 

 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A szabályozási koncepció a hatályoshoz képest kis mértékben változik. A beépítettség 

ugyan 5%-al nőhet és a kialakítható telekméret csökken, de az egy telken elhelyezhető 

épület és egységszám viszont csökken, ezzel a beépítési sűrűség várhatóan nem 

változik, az elhelyezhető népességszám nem nő.  

 

8. BEÉPÍTÉSI TERV 



A szabályozási terv és előírás, valamint a településképvédelmi rendelet építészeti 

előírásainak kibővítései követik a jelenlegihez és az észrevételekhez illeszkedő 

beépítések lehetőségét. Külön beépítési tervet a jelen módosítások megerősítése 

céljából csatolunk.   

 

9. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet 1.§. (3) b) pontja értelmében a településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv kisebb módosításánál a rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 

alapján kell eldönteni. Jelen Tájékoztatási anyag szolgálja - a 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése értelmében a várható környezeti hatás 

jelentőségének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért 

felelős szervektől. 

Fentiek értelmében kikértük a környezet védelméért felelős szervek [2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerint] szakmai véleményét a környezeti hatás 

jelentősége, a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében, melyre a 

beérkezett vélemények többsége nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat 

lefojtatását, két kivétellel: A Zala Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda 

véleménye szerint táj és településkép szempontjából az épített környezet védelmére 

kiterjedően is jelentős várható környezeti hatással van a módosítás. Környezeti értékelés 

elkészítését szükségesnek tartotta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

véleménye szerint „a terület Lke építési övezet bevezetése a terület felaprózódásához 

vezetne, beépítettségének számottevő emelkedését eredményezné, tájképvédelmi 

szempontból a hatályos állapothoz képest jelentős változást okozna. A lakófunkció 

megjelenése a település meglévő lakóövezeteitől elkülönült tömbben, mezőgazdasági 

övezetektől körülvéve, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében 

nem kívánatos.” 

A véleményeket figyelembe véve az önkormányzattal egyet értve módosítottuk a tervet, 

jelentősen csökkentve az építménymagasságot, a megjelenő épületek számát és egyéb 

építészeti paramétereket, melyekre a környezeti értékelést elkészítettük jelen dokumentum 

mellékleteként. 

 

          

  

A 2018. évi CXXXIX. törvényi (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről) igazolások: 
 

Semmilyen területfelhasználási egység nem változik, sőt a beépítésre szánt terület nagysága 

1,1 ha-al csökken, ami általános mezőgazdasági terület lesz. Így az igazolás nem releváns. 

 

 



HATÁROZAT TERVEZET 

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2020.(………..) önkormányzati határozata 

Balatongyörök Község Településszerkezeti Tervéről szóló 

201/2008 (VII. 12.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 

2020. ……………………..-i hatállyal Balatongyörök Község településszerkezeti tervét a 

jelen határozat 1. sz. mellékletét képező SZE tervlapon szereplő változások és a 2. sz. 

melléklet leírása szerint módosítja. 

1. sz. melléklet: Balatongyörök Község módosított településszerkezeti terve (SZE jelű 

tervlap)  

2. sz. melléklet: Balatongyörök Község településszerkezeti tervmódosítás leírása 

1. módosítás: A 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 096/4, 096/17, 096/18, 096/19 és 096/26 

hrsz-eken a különleges beépítésre szánt turizmus fejlesztési övezet kertvárosisas lakó övezetre 

módosul a jelenlegi valós igényeknek megfelelően. 

 

  

  

         

 ........................................   ....................................... 

 



RENDELET TERVEZET 

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021.(………..) önkormányzati rendelete 

Balatongyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

17/2008. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Balatongyörök 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 településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt államigazgatási szervek véleményének 

kikérésével továbbá a partnerségi egyeztetési eljárásba bevontak és a szomszédos települések 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Balatongyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

szóló 17/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.sz. mellékletét 

képező SZA-4 jelű tervlap –normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletében (m-

SZA) lehatárolt területrész normatartalma lép. 

(2) A R.) 6.§. a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: 
„ 
 

(8) 1Az 
 

   
 

 Lke-6  
Sz 20%  

5,0 700 
 

 

1.   

Az övezetben elhelyezhető funkció 
lakó 
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, 
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari. 
a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely, 
kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló. 

 

1/A. Az Lke-6 építési övezetben  
a) legfeljebb egy lakó-, vagy egy kereskedelmi szállás épület vagy egy kereskedelmi rendeltetésű egység helyezhető el. 

2. Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. 

 
 

3. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

  
Beépítési módja 

Legnagyobb 
beépítettsége % 

Legkisebb 
zöldfelület (%) 

 Új beépítés szabadon álló lehet  
20  

 
50 

 
  

 

4. A beépítés paraméterei 

 Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 
épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

                                                 
1 Módosította a 87/2018. (VII.24.) számú képviselőtestületi határozat.  



 
 
 

egy 

5 vagy 10 m szabályozási 
terv szerint a mindenkori 
telekosztáshoz értelem 
szerűen hozzáigazítva 

3,0 m 

6,0 vagy 12  m szabályozási 
terv szerint a mindenkori 
telekosztáshoz értelem 
szerint hozzáigazítva 

 

 
 

Szabadon álló 

 
 

5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések:  

A megengedett építménymagasság: 5,0 m.  

 

6.  Egyedi előírások: 
Az előkert vonala egyúttal kötelező építési vonal is. 
Kerítés magasság: tömbön belül (oldalsó és utcai) max. 120 cm, tömb körüli külső max. 200 cm. 
Minimális kialakítandó  telekszélesség 16 m (az építési helyen belül). 
Telkenként max. 1 db max. 20 m2-es három oldalról nyitott kerti építmény lehet az előkerten kívüli telekterületen. 
A telek min. 10%-át fás szárú növénnyel kell beültetni. 

 

7. Vonatkozó védelmi kategóriák 

a.) Örökségvédelem szerint: a 8. és 9. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 096/17 hrsz. (ld. 2. számú 
melléklet); 
b.) MATrT szerint: 
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetbe tartozik 
- Tájképvédelmi terület övezete                                                      
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezet 

 

(9) 2Az 
 

   
 

 Lke-7  
Sz 20%  

7,5 2000 
 

 

 

1.   

Az övezetben elhelyezhető funkció 
lakó 
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, 
a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari. 
kereskedelmi szálláshely, 

 

1/A. Az Lke-7 építési övezetben  
a) legfeljebb négy lakó-, vagy kereskedelmi szállás épület vagy kereskedelmi rendeltetésű egység helyezhető el. 

2. Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. § (2) bekezdés szerint. 

 
 
 

3. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett 

  
Beépítési módja 

Legnagyobb 
beépítettsége % 

Legkisebb 
zöldfelület (%) 

 Új beépítés szabadonálló-csoportos lehet  
20  

 
50 

 
 
 

•▬Szabadon álló beépítés akkor lehet, ha az OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott épületek közti távolság így biztosítható.  

 

4. A beépítés paraméterei 

 Az övezet telkein 

 Elhelyezhető 
épületek száma 

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényében  előkert oldalkert hátsókert 

  
 
 

szabályozási terv szerint a mindenkori 
telekosztáshoz értelemszerűen 

hozzáigazítva 

min. 3,75 m  
 

 K, ill.6,0 

 

 
 

Szabadon álló 

 
 

5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések:  

                                                 
 



A megengedett építménymagasság: 7,5 m.. 

 

6.  Egyedi előírások: 
Kerítés magasság: tömbön belül (oldalsó és utcai) max. 120 cm, tömb körüli külső max. 200 cm. 
Minimális kialakítandó  telekszélesség 16 m (az építési helyen belül mérve). 
A telek min. 10%-át fás szárú növénnyel kell beültetni. 

 

7. Vonatkozó védelmi kategóriák 

a.) Örökségvédelem szerint: a 8. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 096/17 hrsz 
b.) MATrT szerint: 
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetbe tartozik 
- Tájképvédelmi terület övezete                                                      
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezet                                                                                                                                                         

„ 

 
 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 (1) E rendelet a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés szerinti közlést követő 5. 

napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. 

 

Balatongyörök, 2021.     …… 

 

 

   polgármester                             jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2021. ……   ……….. 

                            jegyző 



 

 

II. MELLÉKLETEK 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv 

módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.  

A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.  

 

 

Balatongyörök, 2021. november 2. 

 

 

 

 

 


