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Tervi előzmények
1997-ben fogadták el Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Térségi Fejlesztési
Koncepcióját és Területfejlesztési Programját. Ezen dokumentum alapján a következő években elkészült
a térség Turisztikai Programja (1998), Kerékpárút Koncepciós Programja (1999), Borturizmus
Koncepciója (1999) valamint Környezetvédelmi Programja (2001).
Az elkészített területfejlesztési és turizmus programok alap célkitűzése: a terület népesség
megtartásának növelése, az elvándorlás megakadályozása, a területen élők életszínvonalának,
jövedelmi viszonyainak javítása úgy, hogy a növekedés összhangban legyen a térség természeti,
kulturális értékeinek megőrzésével, az életviszonyok javításával.
Mindeközben 1999-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a társulás
területére elkészült az Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai és az Operatív Program. A
programok 2004-ben árdolgozásra kerültek.
2000. novemberében kihirdetésre került és decembertől hatályba lépett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. Törvény (továbbiakban Balaton törvény). A törvényt 2008. évben módosították. A
törvény tartalmi elemeiről az 1.1 Térségi összefüggések, területrendezési előzmények c. fejezetben
adunk tájékoztatást.
A tervezési munka 2004-ben kezdődött. 2005 májusára elkészültek az előkészítő munkák, valamint a
településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepciót, az önkormányzat testülete
41/2005.((VI.,13.) számú határozatával jóváhagyta.
2005 végére a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat egyeztetési anyaga alapján
megkezdődött az érintettek közötti egyeztetési folyamat. A hosszas egyeztetéseket követően –melyeket
elsősorban a hatályos Balaton törvény erdőgazdasági területei és a természetvédelmi érdekek ellentéte
indokolt- 2007-ben elkészültek a rendezési tervek és a HÉSZ jóváhagyandó dokumentációja.
A rendezési terveket és a helyi építési szabályzatot az önkormányzat elfogadta. Azonban az Állami
Főépítész szakmai (záró) véleménye hiányzik. Az Állami Főépítész záróvéleményét csak az esetben adja
meg, ha a Btv. 2008. évi módosításának hatásai a tervbe átvezetésre kerülnek.
A jelen tervezés feladata volt:
- elsősorban a hatályba lépett Btv. 2008. évi módosítása szerint a települési tervi megfelelőség
felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése,
-

másodsorban az önkormányzat részéről felmerült módosítási igények érvényesítése.
-- 2008-ban a 359/2 hrsz-ú ingatlanra kiadott építési engedélytől eltérően, a belterületi határt 2
méterrel túllépve került beépítésre a telek. Az önkormányzat kéri az új helyzet legalizálását, a
belterületi határ korrekcióját;
-- több esetben felmerült a meglévő épületek bővítési igénye. Ez ütközött a HÉSZ falusias lakó
építési övezetek azon előírásával, hogy egy-egy épület beépített területe nem haladhatja meg a
120 m²-t, és egy-egy telek összes beépített területe nem haladhatja meg a 180 m²-t. Az
önkormányzat kéri ennek felülvizsgálatát.

-

Harmadsorban az önkormányzati rendeletek megalkotásához a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009.(XII.14. IRM rendelet szerint a helyi építési szabályzat átdolgozása.

Ennek megfelelően a jelen jóváhagyott dokumentáció a 2007. évi tervanyag igények, és jogszabályok
szerinti javított változata. Az alátámasztó anyagok, melyeket a törvényi módosítás és az önkormányzati
módosítási igény nem érintett, változatlan tartalommal szerepelnek a dokumentációban.
Az Állami főépítésszel tartott egyeztetés alapján az előzményekre tekintettel az egyeztetési tervanyag
alapján összevont előzetes és végleges államigazgatási egyeztetésre teszünk kísérletet. Azaz a
véleménykérő levelében az önkormányzat az összevont vélemények megkérését fogja szorgalmazni, a
tervek mielőbbi jóvágyhatósága érdekében.

Az alaptérképek és a tervek feldolgozása
Az alaptérkép a földhivatali hivatalos papír másolatok felhasználásával készült, szkenneléssel előállított
digitális formában. Ennek eredményeként a vizsgálati kartogramok és a tervi anyagok számítógépes
feldolgozással készültek. Így később lehetővé válik az alaptérképek vektoros előállítása esetén a
térinformatikai tervi feldolgozás, azaz a vizsgálati, ill. tervi tartalom telkenkénti (helyrajzi számonkénti)
nyilvántartása és az adatok különböző kombinációk szerinti lekérdezése is.
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1.1.1 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT
Köveskál község Önkormányzata Képviselő testületének 68/2011. (IX.22.) ÖK. számú határozata a
településszerkezeti terv jóváhagyásáról
Köveskál község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 7.§. (3) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Az előterjesztéshez csatolt
-- az 1. számú szöveges településszerkezeti terv leírását,
-- a 2. számú rajzi mellékletet: a településszerkezeti tervlapot,
jóváhagyja.
2. Tudomásul veszi az előterjesztéshez csatolt függeléket: A Btv. módosítás előtti állapot és a jelen
átvezettet állapot szerinti különbségeket bemutató tervlapot.
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontja szerint jóváhagyott tervet és leírást küldje meg a
véleményezésben részt vevőknek, továbbá a Központi Dokumentációs Tervtárnak.
Határidő: 2011. X. 30.
Felelős: Nagy Anikó körjegyző
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1.1.2 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT MELLÉKLETEI
1. számú szöveges melléklet: Köveskál településszerkezeti tervének leírása
a) KÖVESKÁL RENDEZÉSÉNEK ALAPVETŐ CÉLJA
A Köveskálon élők életminőségének, a település népességmegtartó képességének javítása –ezen
belül a munkalehetőségek és az idegenforgalom fogadási feltételeinek bővítése érdekében a
település térbeli rendezettségének javítása, a belterületi tartalékterületek hasznosítása mellett, a
község ellátottsági viszonyainak (komfortosságának) javítása, az idegenforgalmi vonzerőt jelentő táji,
természeti és kulturális –ezen belül az építészeti—értékek hosszú távú megőrzése, a község sajátos
arculatának fenntartása és fejlesztése.
b) KÖVESKÁL RENDEZÉSÉNEK KÜLSŐ FELTÉTELEI
El kell érni, hogy Köveskál térségi kapcsolatai a kistérségen belül tovább javuljanak, szorgalmazni
kell a kistérség települései közötti együttműködés továbbfejlesztését. Ennek érdekében:
-

a kistérség településeinek közös foglalkoztatási (gazdasági) és idegenforgalmi csomagtervet kell
kidolgozni,
közös marketingtervet kell összeállítani, együtt kell fellépni a külső értékesítési és idegenforgalmi
piacon,
egymáshoz kapcsolódó, önálló kerékpárutakat, településközi gyalogos-, lovas- és turista
útvonalak hálózatát kell kijelölni,
az idegenforgalmi vonzerőt jelentő értékek megőrzésére tett erőfeszítéseket és a vonzerők
turisztikai termékké fejlesztését egymás között koordinálni kell. Törekedni kell, hogy azok
egymásra utaló tartalmat kapjanak.
A gazdaság egyéb ágazatainak fejlesztését és az idegenforgalmi vonzerőket (öko-környezet)
össze kell hangolni.

c) NÉPESSÉGPROGNÓZIS, NÉPESSÉGMEGTARTÁS
El kell érni, hogy a település népességmegtartó képessége növekedjék, a lakónépesség-csökkenés
megálljon és hosszútávon stabilizálódjon. Ennek érdekében:
− a helyi természeti adottságokra épülő, a fenntartható fejlődést elősegítő valamint
természetmegőrző, a helyi hagyományokhoz igazodó gazdasági profilt kell kialakítani,
− helyi munkalehetőségek bővítését támogatni kell,
− a minőségi turizmus fejlesztését ösztönözni kell,
− a települési környezet minőségét, az épített környezet színvonalát meg kell óvni, tovább kell
fejleszteni.
d) A RENDEZÉS IRÁNYELVEI, LEGFONTOSABB FELADATAI
1. Az értékes táji, természeti környezetben fekvő település fejlesztésekor a természet- és
környezetvédelmi szempontokat mindig maximálisan figyelembe kel venni, a medence
tájképvédelmére hangsúlyt kell fektetni.
2. A lakóterületet falusias területfelhasználási egységbe kell sorolni.
3. A községközpont területe a városkút környéke, valamint a Városkút, Fő utca, Kővágóőrsi út
csomópontjának környezete. E körzetet településközponti vegyes területbe kell sorolni. Ide
kell a további közösségi intézményeket telepíteni. A központi tér színvonalas
környezetalakítását a helyi építési szabályzatban követelménnyé kell tenni.
4. Az épített értékekben gazdag település szerkezetének, beépítési módjának, műemlék
épületeinek és a népi építészeti hagyományokat őrző helyi védelemre érdemes házainak,
kőkerítéseinek megőrzésére hangsúlyt kell helyezni. A települési hagyományokat őrző
építészeti emlékeket helyi védelem alá kell helyezni. Műemléki környezetben semmilyen
telekalakítással járó beavatkozás nem kívánatos.
5. A község helyi építési szabályzatában jogi eszközökkel is segíteni kell, hogy a hagyományos
építészeti formanyelv élővé váljon. Ennek érdekében az újonnan létesítendő épületeknél, a
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
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felújításoknál, az átépítéseknél kötelezően elő kell írni a formanyelv néhány elemének
alkalmazását. Az újonnan beépítésre szánt területek beépítése is csak ezen elvek figyelembe
vételével engedhető meg.
6. A közlekedési közterületi bővítéseket csak a legszükségesebb mértékben szabad
előirányozni. Annak ellenére, hogy a lakóutcák jelenlegi szabályozási szélessége sok helyen
nem éri el az országos előírások szerinti értéket (OTÉK-12,0 m), a kialakult beépítési struktúra
és településkarakter megőrzése érdekében a legtöbb helyen a jelenlegi szabályozási
szélességet meg kell tartani.
7. A jelenlegi belterületet növelni nem szabad. A lakóterületek növelését a jelenlegi belterületen
kell megoldani.
8. A község központjának szomszédságában új közparkot kell kijelölni, az iskola melletti
zöldterületet növelni szükséges.
9. A település lakói és az idelátogató turisták sportolási igényeit kielégítendő új sportterületet kell
kijelölni.
10. A hagyományos szőlőhegyi területeket meg kell őrizni, a telekstruktúra elaprózódását szigorú
szabályozási előírásokkal meg kell akadályozni.
11. A gyepeket korlátozott mezőgazdasági területi besorolással kell
területfelhasználási kategóriában újonnan építmények nem helyezhetők el.

megőrizni.

E

12. A meglevő közműhálózatok továbbfejlesztésével az új beépítésre szánt területek
közműellátását meg kell valósítani. A fejlesztési területek beépítésekor a tereprendezéssel
összehangoltan kell megtervezni és megvalósítani a felszíni vízelvezetést, a közlekedési
területeket és a zöldterületek kialakítását.
13. A szennyvizek közüzemi elvezetését, környezetvédelmi okokból is sürgősen meg kell oldani.
A község szennyvízcsatorna hálózatát a Köveskáli szennyvíztisztító telep kistérségi
rendszeréhez csatlakozva kell megépíteni. (A rendszerhez tartozó települések: Köveskál,
Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, Balatonhenye)
14. A felszíni vízelvezető hálózat karbantartását és a hálózatfejlesztési, vízrendezési
munkálatokat folytatni kell. A felszíni vízelvezetés megoldására elvi vízjogi engedélyezési
terveket kell készíteni a pénzügyi támogatásokra vonatkozó pályázatok benyújtásához. A
felszíni vizek, vízfolyások vízvédelme érdekében beépítés-mentes területeket kell kijelölni a
patak mentén – belterületen 15-15 m-es, külterületen 50-50m-es sávban. A csapadékvizeknek
a területen történő megtartására, a természetes vízháztartás megőrzésére hangsúlyt kell
helyezni. A védett területeket érintő vízrendezések (melioráció, vízelvezetések) csak végső
esetben, környezeti hatásvizsgálatot követően történhetnek, a természetvédelmi hatóság
valamint a kezelő egyetértése esetén. NP kérte.
15. A tervezett és a meglevő felújításra kerülő villamosenergia, hírközlési és kábel TV
hálózatokat, térszín alatt, földkábelben vezetve kell megépíteni. A szélessávú Internet elérés
biztosításával az előfizetők számára a szolgáltatási kört bővíteni kell a távközlésben. A
közterület-rendezést elősegítő és a település arculatát igényesen formáló, föld felett
megjelenő közmű berendezések telepítésének kell érvényt szerezni.
16. A 7313. számú országos mellékút bevezető és kivezető szakaszán jelzésszerű
forgalomcsillapító műtárgyakat kell létesíteni. E helyeket a község fogadó területeként kell
kezelni, ahol a község arculatára utaló műalkotás, vagy igényesen megformált fogadó tábla is
elhelyezhető, kertészetileg színvonalasan kialakított környezetben. A helyi építési
szabályzatban erről rendelkezni kell.
17. Az idegenforgalom fejleszthetősége érdekében turistautakat és lovas túra útvonalakat kell
kijelölni a külterületen.
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2. számú rajzi melléklet: Köveskál településszerkezeti tervlapjai
Településszerkezeti tervlapok jelkulcsa
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a) Köveskál településszerkezeti tervlapja -- közigazgatási terület m:1.16 000
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b) Köveskál településszerkezeti tervlapja -- belterület m:1:4000
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1.1.3 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT FÜGGELÉKE:
Különbség lap – a balatoni törvény módosítása előtti állapot és a jelen átvezetett állapot közötti
különbség bemutatása
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1.2 Köveskál szabályozási terve
és helyi építési szabályzata
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
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1.2.1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Köveskál építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint 6. § (1) bekezdés a) pontja
alapján kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2)-(6) bekezdésében előírt véleményezési jogkörben eljáró Veszprém
Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve Erdészeti Igazgatóság, Veszprém
Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerve Növény és Talajvédelmi Igazgatóság,
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda Veszprémi Kirendeltség, Somogy Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési
Csoportfőnökség, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete Tapolcai Kirendeltség,Tapolcai Rendőrkapitányság, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Földhivatala, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság Hivatala Sopron Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége, Veszprém Megyei Bányakapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal Településrendezési Főosztálya, Magyar Geológiai Szolgálat, KözépDunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy Felügyelőség, HM Katonai Légügyi Hivatal,
FVM Veszprém Megyei Földművelésügyi Hivatal, Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása,
Kékkút Község Önkormányzata, Szentbékkálla Község Önkormányzata, Monoszló Község
Önkormányzata Kővágóörs Község Önkormányzata, Balatonhenye Község Önkormányzata
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban:HÉSZ) hatálya kiterjed Köveskál község közigazgatási területén
történő
a) területfelhasználásra,
b) telekalakításra,
c) építmény, építményrész, épületegyüttes
ca) építésére,
cb) átalakítására,
cc) bővítésére,
cd) felújítására,
ce) helyreállítására,
cf) korszerűsítésére,
cg) lebontására,
ch) elmozdítására,
ci) a rendeltetésének megváltoztatására
továbbiakban együtt: építési munka.
(3) A rendelet mellékletei:
1. szöveges melléklet: Az építési övezetek lehetséges paraméterei
2. szöveges melléklet: Köveskál védendő értékei
3. rajzi melléklet: Közigazgatási terület övezeti tervlapjai és a belterület szabályozási tervlapjai
2. Értelmező rendelkezések
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2. § A szabályozási terv felületként, határvonalként, vonalként, pontszerűen vagy jelképesen megjelenő
szabályozási elemeket rögzít. A rajzi és szöveges szabályozási elemek egyrészt I. (első),
másrészt II. (másod)rendűek.
(1) az I. rendű szabályozási elemek a szabályozási tervlapon jelölt:
a) az I. rendű szabályozási vonalak (közterülettel határos övezethatárok) és az azokhoz
tartozó szabályozási szélességek);
b) az építési övezet-, övezethatárok és a hozzá tartozó területfelhasználási kategória
megnevezések;
c) az I. rendű közterületek;
d) az I. rendű közlekedési célú közterületek kottázott szabályozási szélességei.
(2) II. rendű szabályozási elemek a 3.§ (1) pontjában nem említett szabályozási elemek.
(3) A szabályozási elemek módosítása
a) Az I. rendű szabályozási elemek módosítására csak a Településszerkezeti Terv felülvizsgálata
és módosítása keretében kerülhet sor.
b) A II. rendű szabályozási elemek módosítása belterületen és külterületi beépítésre szánt
területen legalább a tömb egészére, külterületen a területfelhasználási egységre kiterjedő
szabályozási terv készítésével történhet meg.
3. Fogalommeghatározások
3. § A rendelet alkalmazásában:
1.Épülettömeg: A beépítési % szerinti m² és az építménymagasság szorzatával kapott érték.
2. Főépület: Az építmények azon csoportja, melyek a rendeltetési zóna előírásokban megnevezett
funkcióinak befogadói. A főépületektől jelen rendelet megkülönbözteti a melléképületeket. (Lásd
a fogalom meghatározást)
3. Háromszintes növényállomány: Olyan fásított terület, ill. területsáv, ahol legalább egy nagy vagy
közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-ként,
és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított.
4. Kialakult telekterület: A meglévő telekterület nem csökkenthető és nem megosztható.
Amennyiben a kialakult telekterület kisebb, mint az övezeti szabályozásban megadott minimális
telekterület, az egyéb övezeti előírások megtartása mellett a telek beépíthető, amennyiben
telekmegszüntetési szabályozás nem érint.
5. Kisgarázs: Gépkocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, amelyben legfeljebb 2 gépkocsi
állás alakítható ki.
6. Közlekedési célú közterület: Az a közterület, amely általában gépkocsi-közlekedés célját
szolgálja. De ilyen terület a gyalogos közlekedés célját szolgáló közterület is.
7. Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak oldalhatáron
álló építési helyen belül helyezhetők el. Az oldalhatáron álló építési hely a telektömb utcavonalán
jellemzően a jobb vagy baloldali telekhatárhoz csatlakoztatva úgy helyezkedik el, hogy vagy előés hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel, vagy hátsókerttel, és egy oldalról oldalkerttel
határos, és a szomszédos telek építési helyével nem érintkezik.
8 Ömlesztett anyagtároló: Az ömlesztett anyagtárolás céljára létesített olyan melléképítmény,
amelynek területe a 2,0x2,0 m alapterületet és a 2,5 m magasságot nem haladhatja meg.
9. Parasztházas telkek: A helyi védelem alatt álló területen belül a szabályozási terven jelölt telkek.
10. Polgárias jellegű épületek elhelyezésére szolgáló telek: A helyi védelem alatt álló területen belül
elhelyezkedő azon telkek köre, mely nem tartozik a parasztházas telkek fogalomkörébe.
11. Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással 120o-nál kisebb szöget
bezáró határvonallal érintkezik.
12. Siló: Takarmány tárolására szolgáló, légmentesen elzárt tartály vagy verem.
13. Szabadon álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan az építmény csak szabadon
álló építési helyen belül helyezhető el.
A szabadon álló építési hely vagy helyek a telken belül úgy helyezkednek el, hogy azok, vagy az
elő- és hátsókerttel, valamint mindkét oldalról oldalkerttel, vagy a hátsókerttel és mindkét oldalról
oldalkerttel határosak.
14. Szabályozási elem: A rendelet előírásainak egységei (elemei). A szöveges szabályozási
elemeket a Helyi Építési Szabályzat, a rajzi szabályozási elemeket a szabályozási terv rögzíti.
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15. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között
megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége,
a közterület szélessége a nem közterületek között.
16. Tanyaudvar: Mezőgazdasági területbe sorolt telken kialakított, albetétben elhatárolt telekrész,
amelyet a mezőgazdasági művelésből kivontak.
17. Telek homlokvonala: Az utca vagy közterület felőli telekhatár.
18. Utcai épület, épületrész: A telek homlokvonalától 15,0 m-en belül álló épület, ill. épületrész.
19. Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk
mérséklésére szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely
építmény, objektum mentén kell kialakítani. Az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza
meg.
20. Zártsorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak zártsorú építési
helyen belül helyezhető el. A zártsorú építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy a telek
oldalhatáraival érintkezik és a hátsó kerttel vagy a hátsó telekhatárral határos.
4. Beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területek
4. § (1) A szabályozási terv a község közigazgatási területén
a) beépítésre szánt területet,
b) beépítésre nem szánt területet
jelöl ki.
(2) Tervezett beépítésre szánt területeken – az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 32. §ában felsorolt építményeket kivéve építményt építeni csak a teljes közmű kiépítése esetén
szabad
5.Területhez köthető előírások fajtái
5. § A szabályozási terv a község közigazgatási területén rögzíti
a) az építési övezeti
b) az övezeti
c) az értékvédelmi
d) a korlátozási
előírások érvényességi területét.
II. Fejezet
Építési övezetek
6. Az építési övezetek típusai és az építési övezetek közös előírásai
6. § A szabályozási terv a község közigazgatási területén az alábbi építési övezeteket jelöli ki:
a) falusias lakó (jelölése Lf),
b) településközponti vegyes (jelölése Vt),
c) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (jelölése Gksz),
d) különleges közhasználatú építményi (jelölése Ki)
építési övezeteket.
7. § A telekalakítás szabályai
(1) A területfelhasználási egységeken belüli telekalakítások és telekosztások csak szabályozási terv
alapján végezhetőek.
(2) Új építési telek kialakítása esetén az övezeti szabályozásban megadott minimális telekméretnél
kisebb telket nem lehet kialakítani. Abban az esetben, ha az új telek korábbi kisebb telkek
összevonásával jön létre, és az övezet szerint előírt telekméret kialakítása irányában hat, a
telekösszevonás akkor is engedélyezhető, ha az így kialakuló telek az övezeti előírás szerinti
méretet nem éri el.
(3) Nyeles telek újonnan nem alakítható ki.
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(4) A szabályozási szélesség kialakítása érdekében történő telekalakítás során a telket építési
szempontból kialakult teleknek kell tekinteni és beépíthetőségét e szerint kell figyelembe venni.
8. § A telkek beépítésének feltételei
(1) Meglevő, az övezetben előírt legkisebb méretet el nem érő területű telek az egyéb előírások
(tűztávolság, elő-, oldal- és hátsókert méret, stb.) betartása esetén beépíthető.
(2)Az egyes építési övezetekben belterületen és beépítésre szánt területen építeni– a zárt
rendszerű csapadékvízelvezetés kivételével – csak a teljes közműhálózat kiépítése, vagy az
azokat pótló berendezések megléte esetén lehet.
9.§ Kialakult állapot értelmezése
(1) Ha a már korábban kialakult telek, vagy beépítés jellemzői a jelen szabályozásban rögzített
előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, akkor az
alábbi szabályok szerint lehet építési munkákat, ill. telekalakítást végezni:
a) Ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési övezeti előírásoknak, a meglévő
épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága
nem növelhető, kivéve a tetőtér-beépítést, amely esetben az építménymagasság és a
beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető.
b) Ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési övezeti előírásoknak, akkor a
telekméretek - a szabályozási terven jelölt közterületi határrendezést kivéve, - tovább nem
csökkenthetők. Ha a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betarthatók, a
telek beépíthető, kivéve külterületen, ahol az övezeti előírásoknál kisebb telkek nem építhetők
be.
c) Ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési övezeti
előírásoknak az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre
vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása esetén és az előírások szerinti
építési helyen belül bővíthetők.
d) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési övezeti előírásokban
előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények építménymagassága az
előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket
beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell
érvényesíteni.
(2) Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), és
a) a telek területe az építési előírásokban meghatározott legkisebb érték alatti, akkor a korábbi
beépítettség visszaállítható, kivéve külterületen, ahol az épületek elbontásuk esetén az
övezeti előírásokkal ellentétes módon nem építhetők vissza.
b) a telek területe az építési előírásokban meghatározott legkisebb érték szerinti, vagy annál
nagyobb, a telket beépítetlennek kell tekinteni és az építési előírások szerinti beépítési
százalékot kell alkalmazni.
10.§ Az építési övezetek közös előírásai
(1) Épületek közös építési előírásai a következők
a) Épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza lakóépület esetén legfeljebb 30
m lehet.
b) Saroktelek esetén a vetületi hosszra vonatkozó előírást mindkét közterület felől be kell tartani.
(2) Melléképület építménymagassága legfeljebb 3,0 m, gerincmagassága legfeljebb 4,5 m.
(3) Belterületi épület szélessége legfeljebb 7,0 m lehet. Külterületen pinceépület legfeljebb 5,6 m
széles lehet.
(4) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság az I.-III. tűzállósági fokozatú: nem éghető
anyagú külső térelhatároló szerkezetű, falazatú, burkolatú, illetve héjazatú lakó- épületeknél:
a) 4,0 m-ig csökkenthető beépítési módtól függetlenül, ha az egymást átfedő, szemben fekvő
homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások helyiségenként 0,40 m² nyíló
felületnél nem nagyobbak, és ennek homlokzatmagassága nem haladja meg másik, a
megnyitott homlokzatú épület magasságát;
b) 2,0 m-ig csökkenthető zártsorú beépítési mód esetén, ha az egyik homlokzatnyílás nélküli
tűzfal és a másik homlokzaton helységenként 0,40 m2-nél nem nagyobbak a nyílások.
(5) Közterületről kisgarázsok közvetlenül nem nyithatók.
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11.§ Egyéb közös előírások
(1) Építésre vonatkozó egyéb közös előírások, melyeket a védelmi előírások szigoríthatnak:
a) A település közigazgatási területén újonnan építendő, ill. bővítendő, átalakítandó épület,
építmény csak magastetős kialakítású lehet. A tetőgerinc vonalát a helyi védelem alatt álló
településrészeken a kialakult adottságokhoz illeszkedően, egyéb területen utcára merőleges
kell kialakítani. A megengedett tetőforma nyeregtető.
b) Melléképületek tetőhajlásszöge és –héjalása a főépületével azonos legyen.
c) A helyi sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknél meg kell tartani, új épületeknél
alkalmazni kell.
d) Az újonnan létesítendő épületek homlokzati felülete vakolt legyen.
e) Az épületeket a természetes terepre kell ültetni. A földszinti padlóvonal a természetes terepből
legfeljebb 40 cm-re emelkedhet ki.
f) Az épületek homlokzatmagasságát igazítani kell a szomszédos meglévő épületekhez, azok
közé illeszkedően.
g) A településen sehol nem létesíthető csarnokszerű, szerelt jellegű, környezetétől elütő színű és
10 m szélességet meghaladó épület.
(2) Reklám, hirdetés csak akkor és úgy helyezhető el, ha az, az épület(ek) építészeti karakterét nem
változtatja meg. Óriásplakát és fényreklám elhelyezése tilos. 0,5 m2 nagyság feletti reklám,
hirdetés a Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével létesíthető.
(3) Az építési övezeteknél használt kódok táblázatos összefoglalását az 1.számú szöveges
melléklet tartalmazza.
(4) Az építési övezetek területi lehatárolását a szabályozási terve jelöli.
7. Falusias lakó építési övezetek (Lf) előírásai
12. § A falusias építési övezetekre vonatkozó rendeltetési előírások az alábbiak:
(1) Az építési övezetben:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) szálláshely szolgáltató épület,
d) kézműipari építmény,
e) mező- és erdőgazdasági üzemi építmény
helyezhető el.
13. § (1) A falusias lakó övezetben egy épület beépített területe nem haladhatja meg
a) a helyi értékvédelmi területen a 120 130 m²-t,
b) egyéb helyen a 180 m²-t,
a telek teljes beépítettsége pedig a 180 m²-t, függetlenül a beépítési % alapján számított
értéktől.
(2) A 180 m² beépített területű épület esetén, osztott, a település léptékéhez igazodóan tagolt
épülettömeg létesítendő.
Indoklás:
A módosítást az önkormányzat kezdeményezte. A módosítást indokolja, hogy az épület beépített területét
korlátozza a 10. § (1) és (3) bekezdése is. (szerint az épület beépített területe legfeljebb 230 m² lehet) A 10.
§ (1) és (3) bekezdései, valamint az egyes építési övezetek beépítettségi előírásai túlzottan eltértek a 13. §
előírásaitól. A 13. § túlzott mértékben korlátozta az előzőekben említett másik két előírást.
A telek beépítettségére vonatkozó előírásoknak az építési övezetek beépítési %-ban kell tükröződniük.

14. § Az Lf-2031 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; az elhelyezéskor figyelembe kell venni a
szomszédos épületek elhelyezését, valamint az utcaképet és igazodni kell azokhoz. Ha a
szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi,
vagy a keleti égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
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(5) A legnagyobb építménymagasság 3,5 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani.
15. § Az Lf-2041 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 30%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 55%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 3,5 m lehet.
(6) Az előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani.
16. § Az Lf-2232 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Újonnan kialakítható telek legkisebb területe 720m².
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 5 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
17. § Az Lf-2132 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 600 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 5 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
18. § Az Lf-2242 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 720 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 30%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 55%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani.
19. § Az Lf-2332 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 900 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
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(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 5 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
20. § Az Lf-2431 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 1100 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 3,5 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 8 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
21. § Az Lf-2432 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 1100 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 5 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
22. § Az Lf-2522 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 1500 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 10%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 75%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert létesítését az utcában kialakult adottságokhoz kell igazítani. Újonnan beépítésre szánt
területen az előkert 5 m. Az előkert határa egyben kötelező beépítési vonal is.
8.Településközponti vegyes építési övezetek (Vt) előírásai
23. § A településközponti vegyes építési övezetek rendeltetési előírásai az alábbiak:
(1) az építési övezetben
a) lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató
épület; egyéb közösségi szórakoztató épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület,
b) valamint kivételesen - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
helyezhető el.
c) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál
nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
d) A b). pontban felsorolt épületek, építmények az OTÉK 31. § (2) és a rendelet 5. § (2)
bekezdésében előírtak betartása mellett csak akkor helyezhetők el, ha a szomszédos
lakóövezeti telekhatár mellett 5 m széles sávban háromszintes növénytelepítés megtörtént.
24. § A Vt-2052 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
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(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 45%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert nem létesíthető, kivéve, ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik.
25. § A Vt-2352 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód oldalhatáron álló. Az építési helyen belül az épületet mindig az
oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; ha szomszédos épület nem korlátozza az
oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonalához közelebb
fekvő oldalhatárra kell az épületet telepíteni.
(2) Az újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 900m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 40%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 45%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Előkert nem létesíthető, kivéve, ha a szabályozási tervlap másként rendelkezik.
9. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek előírásai
26. § A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek rendeltetési előírásai az alábbiak:
(1) Az építési övezetben elhelyezhető:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakás,
c) igazgatási, egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
(2) kivételesen, ha a kivételesen elhelyezett épületek működését a területen folyó gazdasági
tevékenység nem zavarja
a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
b) egyéb közösségi szórakoztató épület
is elhelyezhető.
27. § A Gksz 1542 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód: szabadon álló.
(2) Az újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 1500 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 30%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 50%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
(6) Az előkert mérete legalább 5,0 m.
28. § A Gksz 1633 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód: szabadon álló.
(2) Az újonnan kialakítandó telek legkisebb területe 5000 m² lehet.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 60%-ot érje el, ezen belül a telekterület legalább 50%-át fás
növényzettel fedetten kell kialakítani.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet.
(6) Az előkert mérete legalább 5,0 m.

10. Különleges építési övezetek előírásai
29. § A különleges építési övezetek rendeltetési előírásai az alábbiak:
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Az építési övezetben csak a szabályozási terven megnevezett funkciójú épületek és az azok
rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.
30. § A Ki 0000 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód kialakult.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség kialakult.
(4) A legnagyobb építménymagasság a jelenlegi épület építménymagassága.
31. § A Ki 3012 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód zártsorú.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 8%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 80%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
32. § A Ki 1022 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód szabadon álló.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 10%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség a 80%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
33. § A Ki 1030 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód szabadon álló.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság a jelenlegi épület építménymagassága.
34. § A Ki 1032 jelű építési övezetre vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód szabadon álló.
(2) Újonnan építési telek nem alakítható ki.
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 25%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 60%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.
35. § A Ki 1442 jelű építési övezetre (szennyvíztisztító telep) vonatkozó építési előírások az alábbiak:
(1) A megengedett beépítési mód szabadon álló.
(2) Az újonnan kialakítható telek legkisebb területe 1100 m².
(3) A beépítettség nem haladhatja meg a 30%-ot.
(4) A legkisebb zöldfelületi fedettség az 55%-ot érje el.
(5) A legnagyobb építménymagasság 4,2 m lehet.

III. Fejezet
Övezetek
11. Az övezetek típusai és közös előírásai
36. § A szabályozási terv a község közigazgatási területén az alábbi övezeteket jelöli ki:
a) közlekedési és közmű:(jelölése:KÖ)
b) zöld:(jelölése:Z)
c) védelmi rendeltetésű erdő:(jelölése:Ev)
d) mezőgazdasági:(jelölése:M)
e) vízgazdálkodási (jelölése:Vg)
övezeteket.
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37. § Az övezetek közös előírásai:
(1) A termőtalaj, az aktív zöldfelület, a természetes növényzet védelmében a külterületi
ingatlanoknál terepszint alatti építmény a telekterület 10%-nál nagyobb színterületű nem lehet.
Az is csak a megengedett beépítésnek megfelelően, az épület alatt helyezkedhet el. Ez alól
kivétel a szőlőművelésű terület, ahol további 2% beépítettséggel terepszint alatti pince, az
épülettől különállóan is létesíthető.
(2) 10 m-nél magasabb építmény még akkor sem építhető, ha azt az övezeti előírások megengedik.
(3) Ahol új épület építését a módosított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2008. évi LVII.
törvénnyel módosított 2000.évi CXII. törvényi (továbbiakban Btv.) előírások nem engedik, a
meglévő épületeket bővíteni kizárólag lakóépületek esetében szabad, legfeljebb 25 m²-rel, és
egy alkalommal
(3) Az övezetek területi lehatárolását a szabályozási terv jelöli.
12. Övezettípusok szerinti előírások
38. § Közlekedési és közmű övezet (KÖ) előírásai:
(1) Közúti közlekedés céljára kijelölt övezet.
(2) Az övezetben az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek,
járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszerek, közművek és a
hírközlés építményei, továbbá a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, valamint
hirdető berendezések, szobrok, díszkutak, távbeszélő fülkék, parkolóórák helyezhetők el.
(3) Épület, buszváró kivételével nem helyezhető el. Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület
a közlekedési és közműövezetbe sorolt telek területének 2%-át, az újonnan elhelyezendő
építmények magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg.
(4) Közműlétesítményeket terepszint alatt vagy teljesen takartan kell megoldani.
39. § Zöldövezet - közpark (Z) előírásai:
(1) Az övezetbe eső telkek legalább 85% -át zöldfelülettel, ill. vízfelülettel fedetten kell kialakítani. A
közparkon belül felszíni víztározók, dísztavak létesíthetők.
(2) A közparkban a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya,
gyermekjátszótér stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető
el.
(3) Ha a közpark területe a 3000 m²-t nem éri el, építmény nem helyezhető el.
(4) Az újonnan elhelyezhető épület magassága legfeljebb 3,5 m lehet, és az általa elfoglalt terület
nem haladhatja meg a telekterület 2%-át.
(5) A közparknak közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.
40. § Védelmi rendeltetésű erdőövezet (Ev) előírásai:
(1) A Btv. meglévő és tervezett erdőgazdasági területek alövezetére vonatkozó előírásait
együttesen, az alábbi szigorításokkal kell megtartani:
(1) A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a szőlőkataszter I.
osztályú területeket, illetve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas
területeket.1
(2) Az övezetbe természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni. Az erdőtelepítés, erdőfelújítás
kizárólag őshonos fafajokkal végezhető.
(3) Az övezetben épület újonnan nem telepíthető.
41. § Mezőgazdasági övezetek (M) közös előírásai:

1

Btv. vonatkozó előírásai
„ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési ágra való átminősítés.”
A Balatoni Nemzeti Park fokozottan védett övezete kivételével az erdők szabad látogathatóságát –a tulajdoni állapottól
függetlenül- biztosítani kell.”
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(1) A mezőgazdasági övezetekben csak tájbaillő épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos jellegű
tetőkialakítást kell alkalmazni.
(2) Az övezetben az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdések szerinti birtokközpont, illetve kiegészítő központ
nem létesíthető.
(3) Meglévő présházak, pincék elbontása csak a természetvédelmi kezelő engedélyével történhet.
42. § Mezőgazdasági kertes övezetben (Mke-1) újonnan építmény nem telepíthető.
43. § Mezőgazdasági kertes, szőlőkataszteri területek övezetének (Mke-2) előírásai.
(1) A Btv 51. §-ában szereplő I. osztályú szőlőterületekre vonatkozó előírásait az alábbi
szigorításokkal kell megtartani:
2
(1) Az övezetbe eső telkek csak szőlőműveléssel hasznosíthatók. A jelenlegi művelési ág csak
szőlőművelési ágra változtatható.
(2) Az övezetbe eső telkeken kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, vagy
borturizmust szolgáló épület telepíthető, és csak az esetben, ha
a) a telek legalább 3000 m² nagyságú,
b) a telek legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított3
(2) Az övezetben a telkek nem oszthatók meg.
(3) A beépítettség nem érheti el 90 m² -t.
(4) Az építménymagasság legfeljebb 3,5 m, a legnagyobb homlokzatmagasság legfeljebb 3,8 m
lehet.
(5) A telken újonnan létesülő épület szabadon állóan, az épület homlokvonala előtti út tengelyétől
legalább 12,0 m előkert és 3,0 m oldalkert biztosításával helyezhető el.
44. § Mezőgazdasági általános övezet (Má1) előírásai:
(1) Erdő és szántó művelési ág esetén épület, építmény nem helyezhető el.
(2) Ténylegesen termő, művelt szőlő- és gyümölcsültetvény esetén 6 ha-nál nagyobb telkeken a
mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló, és lakófunkciót is kielégítő épület építhető. A
beépítettség mértéke beépített alapterület a 90 m2 –t nem haladhatja meg. Az
építménymagasság legfeljebb 3,8 m lehet.
(3) Gyep művelési ág esetén épület nem, de gyepgazdálkodással, legeltetéssel összefüggő
építmény elhelyezhető. Az elhelyezés feltételei:
a) állattartó épületet nem telepíthető. Legeltetéssel kapcsolatos építményt a felszíni vizektől
legalább 200 méter távolságra kell elhelyezni,
b) a beépíthető minimális teleknagyság 10 ha (100 000 m2) legyen, és az építmény
alapterülete legfeljebb 300 m², maximális építménymagassága legfeljebb 4,2 méter lehet.
(4) Az építmények telepítési helyét elvi építési engedélyezési tervben kell tisztázni.
45. § Mezőgazdasági általános, szőlőművelési övezet (Má2) előírása:
A szabályozási terven jelölt övezetben a Btv 51. §-ában szereplő szőlőkataszter szerinti I. osztályú
területek alövezetére vonatkozó előírásain túl a jelen § (2) bekezdésének előírásait is meg kell
tartani:
4
(1) Az övezetbe eső telkek csak szőlőműveléssel hasznosíthatók. A jelenlegi művelési ág csak
szőlőművelési ágra változtatható.
(2) Az övezetbe eső telkeken kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, vagy
borturizmust szolgáló épület telepíthető, és csak az esetben, ha
a) a telek legalább 5 ha nagyságú,
2 A Btv 51. § szerint „a szőlő más művelési ágba - a terület pihentetése, illetve egyéb célból - csak az illetékes hegyközség,
annak hiányában a település jegyzőjének engedélyével sorolható.”
3

A Btv 51. § szerint „A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek, ahol a
hegyközség nem, alakult meg, a település jegyzőjének kell igazolnia.”
4 A Btv 51. § szerint „a szőlő más művelési ágba - a terület pihentetése, illetve egyéb célból - csak az illetékes hegyközség,
annak hiányában a település jegyzőjének engedélyével sorolható.”
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b) a telek legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított.
(3) A beépítettség legfeljebb 120 m² lehet.
(4) Az építménymagasság legfeljebb 3,8 m lehet.
(5) Kizárólag hagyományos megjelenésű épület létesíthető.
(6) Gazdálkodás céljára tájvizsgálat függvényében további legfeljebb 120 m²-es terepszint alatti
6
pince létesíthető.
46. § Mezőgazdasági általános, szőlőművelési övezet (Má3) előírása:
(1) Az övezetben a Btv 51. §-ában szereplő szőlőkataszter szerinti I. osztályú területek alövezetére
vonatkozó előírásain túl a jelen § (2) bekezdésének előírásait is meg kell tartani:
7
(1) Az övezetbe eső telkek csak szőlőműveléssel hasznosíthatók. A jelenlegi művelési ág csak
szőlőművelési ágra változtatható.
(2) Az övezetbe eső telkeken kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, vagy
borturizmust szolgáló csak földbe süllyesztett, legfeljebb 120 m² bruttó színterületű pince
telepíthető, és csak az esetben, ha
a) a telek legalább 10 ha nagyságú,
b) a telek legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított.8
(3) az építménymagasság legfeljebb 3,8 m
47. § Mezőgazdasági általános, legeltetésre szolgáló övezet (Má4) előírásai:
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai-természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. Az övezetben az
egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása
mellett a mezőgazdasági művelés folytatható.
(2) Az övezetben gyep (rét, legelő) művelési ág nem, illetve csak természetes beerdősülés után
(erdőre) változtatható meg.
(3) Gyep művelési ág esetén gyepgazdálkodással, legeltetéses állattartással összefüggő építmény
helyezhető el. Az elhelyezés feltételei:
a) Az övezetben kizárólag legeltetéses gazdálkodáshoz szükséges építményt lehet
elhelyezni, a hozzá kapcsolódó egyéb funkciók épületen belül helyezhetők el. Az épület a
belterülethez kapcsolódóan, a szabályozási tervlapon kijelölt területen belül, a szükséges
védőtávolságok betartásával helyezendő el. Lakóépület nem építhető.
b) Bűzhatást okozó használat esetén védőfásítás kialakítása kötelező.
c) A beépíthető minimális teleknagyság 5 ha (50 000 m2), és az építmény maximális
alapterülete 300 m2, maximális építménymagassága 4,2 méter lehet.
48. § Mezőgazdasági korlátozott övezet (Má-k) előírásai:
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai-természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. Az övezetben az
egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása
mellett a mezőgazdasági művelés folytatható.
(2) Az övezetben gyep (rét, legelő) művelési ág nem, illetve csak természetes beerdősülés után
(erdőre) változtatható meg.
(3) Az övezetben építmény nem helyezhető el.
5

6

A Btv 51. § szerint „A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek, ahol a
hegyközség nem, alakult meg, a település jegyzőjének kell igazolnia
A természetvédelmi hatóság és kezelő egyetértésével.

7 A Btv 51. § szerint „a szőlő más művelési ágba - a terület pihentetése, illetve egyéb célból - csak az illetékes hegyközség,
annak hiányában a település jegyzőjének engedélyével sorolható.”
8

A Btv 51. § szerint „A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek, ahol a
hegyközség nem, alakult meg, a település jegyzőjének kell igazolnia
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49. § A mezőgazdasági, ill. erdőövezetben a terv jóváhagyása előtt már meglévő, engedéllyel létesült
épületek a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók. (amennyiben egyéb
hatósági előírásoknak megfelelnek),és a mezőgazdasági övezetekben egy alkalommal legfeljebb
20 m²-el bővíthetők.
Bővítés csak mezőgazdasági övezetben és csak az övezeti előírások szerint végezhető.
50. § Vízgazdálkodási övezet (VG) előírásai:
(1) Az övezetbe
a) vízmedrek telke (VG1), ezen belül
aa) az állandó és időszakos vízfolyások medre és parti sávja,
ab) az állóvizek medre és parti sávja,
ac) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
b) a vízbeszerzési területek (VG2)
tartoznak.
(2) Az övezetben építményt elhelyezni nem szabad.
IV. Fejezet
Értékvédelmi előírások
13. Helyi települési értékvédelemi területek előírásai
51. § A szabályozási terven lehatárolt világörökség-várományos területen a tájalkotó elemek
összhangjának megőrzése érdekében, az 53.§ előírásainak érvényesítése egyes területrészekre
vonatkozó egyéb védelmi előírások megtartása mellett, az alábbi előírásokat is meg kell tartani:
(1) A telkek nem vonhatók össze, a telekosztások a beépítésre szánt területeken csak az építési
övezeti előírások szerint történhetnek.
(1) A telkek tovább nem oszthatók, és nem vonhatók össze.
(2) A területen bárminemű új, vagy rekonstrukciós közmű és hírközlési vezeték csak föld alatt
vezethető.
52. § A szabályozási tervlapon jelölt műemléki környezet által érintett telkeken építés, felújítás, átalakítás
csak az alábbi előírások alapján végezhető: 9
(1) A telkek tovább nem oszthatók, és nem vonhatók össze.
(2) A területen bárminemű közmű és hírközlési vezeték csak föld alatt vezethető.
53. § A helyi települési értékvédelmi és településkép-védelmi területre eső telkeken építés, felújítás,
átalakítás csak az alábbi előírások alapján végezhető:
(1) Az épületeket a környezetükbe illesztve, utcaképi szempontokat figyelembe véve kell
megépíteni. Az épület szélességek nem haladhatják meg a kialakult mértékeket. Ez
vonatkozik a homlokzatmagasságokra is. A település épületeinek összképét, az együttes
esztétikai hatását meg kell tartani.
(2) A meglévő épület csak akkor bontható el, ha a jellegzetes köveskáli lakóépítészet jegyei az új
épületen mind tömegformálásban, mind homlokzatképzésben, mind részletképzésben
megjelennek. Ennek érdekében a vonatkozó építési övezeti előírásokon túl az alábbi
előírásokat is meg kell tartani.
a) Az előírt építménymagasságot az utcai homlokzaton külön is meg kell tartani.
b) A homlokzat vakolt, fehér, világosszürke vagy sárgás színezésű lehet.
c) Az épületek homlokzatán reklámhordozók, légkondicionáló berendezések nem helyezhetők
el.
d) Homlokzaton gázvezetékeket látható helyen csak mélyített horonyban szabad vezetni.
Kivételesen vezethető épületlábazaton gázcső; takartan vagy lefestve. Az épületen takart
helyen legfeljebb egy füstgáz kivezető létesíthető.
e) A kémény a tetőn kívül csak falazott téglaszerkezet lehet, toldó berendezések nem
alkalmazhatók.
f) A tetőhéjalás anyaga korcolt fémlemez, piros, vagy barna színű cserép, illetve parasztházak
esetén nád lehet.
9

A műemléki környezetben csak az örökségvédelmi hatóság engedélyével lehet építési tevékenységet folytatni.
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g) Parasztházas telkek esetén utcára merőleges, polgáriasult épületek esetén utcával
párhuzamos nyeregtető, tűzfalas kiképzés lehetséges.
h) Parasztházas telkek esetén az épület szélessége az utcai kerítéstől mért legalább 15,0 m-ig
legfeljebb 8,0 m lehet, az épület oldalhatáron álló lehet.
h) Parasztházas telkek kerítésénél a hagyományos kőkerítések mintájára helyi köveket kell
felhasználni.
i) Polgárias jellegű épületek elhelyezésére szolgáló telkeken klasszicizáló épületrészeket, a
helyi hagyományokhoz illő díszes ablakkereteket kell kialakítani.
k) A szabályozási terven a helyi település értékvédelmi és településkép-védelmi területen belül
jelölt világörökség-várományos területen, világörökségi területté nyilvánításig a fenti (1)-(2)
bekezdések előírásait kell alkalmazni.
54.§ A szabályozási tervlapokon utcavédelemmel jelölt utca, illetve útszakaszokon, az utca mindkét
oldalán meg kell őrizni a hagyományosan kialakult beépítési módot és építménymagasságokat.
55.§ A szabályozási tervlapokon jelölt helyi védelem alatt álló temetők területen az építési övezeti
előírásokon túl az alábbi rendelkezéseket is meg kell tartani:
a) Fát kivágni nem szabad, kivéve, ha tájidegen, ill. gyomnövény.
b) A keresztek és a régi - első világháború előtti időkből származó - sírkövek nem mozdíthatók
el a helyükről, eredeti formájukban megőrzendők.
56. § A szabályozási terven jelölt régészeti érintettség esetén a Kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásain túl az alábbiakat
is meg kell tartani.
(1) Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató
tevékenységhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági engedélyének beszerzése
szükséges.
(2) Minden olyan esetben, amikor lelet kerül elő, a területileg illetékes múzeumot és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell. 10
14. Helyi települési értékvédelmi és településkép-védelmi területen kívül eső helyi védelem
alá eső épületekre vonatkozó előírások
57.§ A szabályozási tervlapon jelölt helyi értékvédelem alá eső épületek és szobrok védelmét biztosítani
kell. Ennek érdekében az építési övezeti előírásokon túlmenően a helyi védelem alatt álló épületek,
építmények esetén az alábbi előírásokat is meg kell tartani:
(1) Lebontani azokat csak szerkezeti okokból szabad. Bontás esetén az új épület tömegarányát az
eredeti épületével egyezően kell kialakítani, és hordoznia kell mindazokat a
jellegzetességeket, amelyeket az 53. § követelményként felsorol. Bontás esetén a bontandó
épületről felmérési dokumentációt kell készíteni.
(2) Átalakítani, bővíteni, felújítani csak a meglévő tömegarányok, a helyi népi építészeti
hagyományokra utaló homlokzati tagozatok, részletmegoldások megtartásával szabad.
15. Helyi táj- és természetvédelmi előírások
58. § (1) A szabályozási terven jelölt térségi jelentőségű tájképvédelmi területen, mely a helyi települési
értékvédelmi és településkép-védelmi terület kivételével a közigazgatási terület egészére terjed
ki, övezetben az alábbi előírásokat is meg kell tartani. a Btv. 26. §-ában szereplő előírásain túl
a jelen § (2)-(4) bekezdések előírásait is be kell tartani. Amennyiben a jelen előírások
szigorúbbak, mint az építési övezeti, illetve övezeti előírások, akkor a jelen előírásokat kell
mértékadónak tekinteni.
(2) Táj és természetvédelmi szempontú előírások:

10

1 ha-nál nagyobb területeket érintő beruházások előtt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatásvizsgálat készítését írhatja
elő.
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a) A szabályozási tervlapokon jelölt, valamint a készülő egyedi tájérték kataszterben felsorolt
kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékeket meg kell őrizni, jókarban-tartásukról
gondoskodni kell.
b) Élővízfolyások természetes medre megőrzendő. Mellettük a természetes kísérőnövényzet
megtartásáról gondoskodni kell. A patakok mellett ökológiai szempontból jelentős
zöldfolyosó megőrzését biztosítani kell.
(3) A település közigazgatási területén új bánya nyitása nem engedélyezhető.
(4) Beépítéssel kapcsolatos előírások:
a) Az épületek elhelyezése, mérete, sűrűsége, formavilága, anyaghasználata, színezése,
részletei egyaránt igazodjanak a település táji hagyományaihoz. Ennek megfelelően:
aa) szerelt jellegű vagy ideiglenes építmények, faházak nem telepíthetők.
ab) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény nem helyezhető el;
ac) úszómedence, kerti pavilon nem telepíthető.
ad) az épületek tető kialakítása csak nyeregtetős lehet;
ae) az épületek oldalfalait vagy vakolni kell, vagy kővel kell burkolni. Faburkolat nem lehet
a homlokzat meghatározó eleme. A vakolat felületkezelésének színe, fehér, vagy
egyéb halvány szín lehet;
af) az épületek héjalásának anyaga nem lehet bitumenes zsindelyfedés, színezése nem
lehet kék, vagy zöld.
b) A meglévő terepen bevágás, vagy feltöltés csak -+0,5 m mértékéig létesíthető.
c) A szabályozási terven jelölt magterületen belül új építmény, csak a természetvédelmi
kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként helyezhető el.
(5) Művelési ággal és környezetgazdálkodással kapcsolatos előírások az alábbiak:
a) Művelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő
termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve tájkarakter erősítése esetén
lehetséges. A természetszerű művelési ágak, mint a gyep, a nádas, az erdő
megtartandók.11
b) Energetikai célú növénytelepítés nem végezhető.
c) A területen csak természetes és környezetkímélő módszer és gazdálkodás alkalmazható.
d) Szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el.
(6) Infrastruktúrák építésére vonatkozó előírások:
a) Közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az
esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett
értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.
b) Közlekedési építmények csak a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve
helyezhetők el.
16. Zöldfelületi előírások
59.§ Zöldfelületek általános előírásai
(1) A zöldfelületek kialakításakor kerülni kell az erősen allergizáló növényfajok, fajták
alkalmazását.
(2) A közművek létesítése nem károsíthatja a meglévő és tervezett zöldfelületeket.
(3) Fakivágásnál12, biztosítani kell a törzsátmérőnek megfelelő fapótlást, honos egyedekkel.
(4) A jelentős zöldfelületekkel rendelkező intézmények kertjeit, illetve a közterületi zöldfelületeket
felújítani vagy újat létesíteni csak kertépítészeti terv alapján szabad.
(5) Az ingatlanok és közterületek növényzetének kialakítása honos fajok használatával történjen.
(6) Az élővízfolyások növényzet hiányos részeinek -- a vízfolyás fenntarthatóságának biztosítása
mellett -- őshonos, oda illő növényzettel történő telepítéséről az érintett telek tulajdonosnak
gondoskodnia kell.
60.§ Közterületi zöldfelületek további előírásai:
(1) A közterületi zöldfelületek növényállománya maximálisan védendő. Ültetés, növénycsere,
11 Művelési ág változtatása a BTV 26.§ b) pontja szerint művelési ág váltása csak a természetvédelmi hatóság
hozzájárulásával engedélyezhető
12
Fakivágás csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet.
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áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti szakvélemény, illetve
kertészeti fenntartás, felújítás esetén történhet.
(2) A 16 m vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken
kétoldali, a 12 m, ill. annál kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken
legalább egyoldali fasort kell telepíteni, ill. a meglévők védelméről gondoskodni kell.
61. § A szabályozási terven jelölt rekultivációs területen tájrendezési terv alapján kell a tájrehabilitációt
megvalósítani. A területet erdősíteni kell.

V. Fejezet
17. Korlátozási előírások
62. § A műszaki infrastruktúrák védőterületének előírásai az alábbiak:
(1) Az országos közút védőterületére eső - a szabályozási terven jelölt - telkeken, ill. telekrészeken
építmény csak az OTÉK 36. § (6) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 42/a §-ban előírt feltételek szerint helyezhető el.
(2) A közmű védőterületére eső telken, ill. telekrészen új főépület nem helyezhető el.
63. § A szabályozási terven jelölt vízminőség-védelmi területek előírásai az alábbiak:
(1) Hidrogeológiai védőterületeken csak vízellátást szolgáló létesítmények, valamint a
hidrogeológiai védőterületekre vonatkozó rendelet szerinti létesítmények helyezhetők el.13
(2) A felszíni szennyezésre érzékeny területen csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú
környezetkímélő, vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható.
(3) A felszíni vízminőség-védelmi terület előírások:
(a) A védőtávolság belterületen az élővízfolyás mederszélétől mért 10 m, külterületen 50 m.
(b) A védőtávolságon belül
ba) épület nem helyezhető el;
bb) a természetszerű tájhasználat nem változtatható meg, művelési ág váltása
csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányában módosítható;
bc) környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és
környezetkímélő módszer, gazdálkodás alkalmazható;
bd) energetikai célú növényeket telepíteni nem szabad;
be) műszaki infrastruktúra nem telepíthető.
64. § A szabályozási tervlapon lehatárolt vízi eróziónak kitett a Btv. vízeróziónak kitett területek övezetét
lefedő- területen az alábbi előírásokat is meg kell tartani. a Btv. 26. §-ában szereplő előírásain túl a
jelen § (2)-(4) bekezdések előírásait is be kell tartani. Amennyiben a jelen előírások szigorúbbak,
mint az építési övezeti, illetve övezeti előírások, akkor a jelen előírásokat kell mértékadónak
tekinteni. a Btv. ide vonatkozó övezeti előírásait az alábbi szigorításokkal kell tartani:
(1) A megszűnő szőlő- és gyümölcsültetvény újratelepítéséig a területet gyepesítéssel kell
hasznosítani.
(2) A már kialakult vízmosások rendezését (a talaj megkötésével, bedöntésével) meg kell
valósítani;
(3) A korlátozási területre eső telkeken, új épület építése esetén geotechnikai és talajmechanikai
szakvéleményt kell készíteni.
65. § A szabályozási tervlapon lehatárolt tájrehabilitációs területet, tájrehabilitációs terv alapján
erdősíteni kell.
66. § A szabályozási tervlapon jelölt erdőtelepítésre alkalmas területeken csak az erdőtelepítés
lehetőségét megőrző területhasználat folytatható. Erdő létesítése esetén csak őshonos fafajok
telepíthetők.

13

A környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával.
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67. § A szabályozási tervlapon jelölt községi fogadóterületen belül kell megépíteni, ill. elhelyezni
(1) a közúti forgalomcsillapítás létesítményeit,
(2) a fogadó táblákat, illetve fogadó, köszöntő építményeket,
(3) a fogadó területen belül gondoskodni kell az elhelyezett létesítmények és építmények, ill.
zöldfelületek színvonalas kialakításáról és jókarban tartásáról.
67. § A külterületi erdő- és mezőgazdasági utak tengelyétől számított 6-6 m-en belül építmény nem
helyezhető el.
68. § Kerítés külterületen csak új telepítések esetén, kizárólag vadhálóval, vékony tartóoszlopokkal,
tájvizsgálat függvényében, a természetvédelmi kezelő egyetértésével létesíthető.

VI. Fejezet
Egyéb előírások
18. Közlekedési előírások
69. § A közutak és közterek számára a szabályozási tervlapokon meghatározott építési területet kell
biztosítani.
70. § Az építési övezetekben a telkeken belül kell elhelyezni az OTÉK előírásai szerinti gépkocsi
tárolókat.
71. § Gépjármű parkolóhely, ha a szabályozási tervlapok nem jelölik, csak a forgalmi sávok zavarása
nélkül alakítható ki. Parkolóhelyenként legalább egy lombos fát kell telepíteni.
72.§ A külterületi erdő- és mezőgazdasági utak tengelyétől mért 6,0-6,0 méteren belül építményt
elhelyezni nem szabad.
19. Közmű és hírközlési előírások
73. § Valamennyi közműre vonatkozó általános előírások14
(1) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a
kiváltandó feleslegessé vált közművet el kell bontani, indokolt esetben, ha a földben marad,
eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani.
(2) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét
kell figyelembe venni.
(3) A föld felett megjelenő közműberendezések elhelyezésekor biztosítani kell az esztétikus
környezet kialakítását az érdekelt terület szépítése érdekében.
(4) Az új beépítésre szánt területeken föld alatti és a föld feletti közművezetékek és építmények
csak egységes közmű, közlekedési és kertészeti tervek szerint helyezhetők el.
74. § A vízellátásra vonatkozó előírások az alábbiak:15

14

-- A közművek elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.
A vezetékek védőtávolságát biztosítani kell az üzemviteli, a karbantartási célú hozzáférhetőség és a közművezetékek
védelme érdekében.
-- A közüzemi közműhálózatokat és a közműlétesítményeket közterületen, vagy a közműüzemeltető telkén belül kell elhelyezni.
Ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység
csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.
-- A tervezett új telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Ingatlanon
áthaladó, más telket ellátó bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot az illetékes Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A
szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.
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(1) A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezetékekről az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal
kell biztosítani. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell
elhelyezni.
(2) Azokban a létesítményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető
vízmennyiséget, az építmények tűzi vízellátását tűzi víztároló építésével, illetve kisebb
tűzszakaszok tervezésével kell biztosítani.
(3) A beépítésre nem szánt területeken lakás céljául szolgáló, gazdasági vagy idegenforgalmi
célú új épület csak akkor helyezhető el, illetve meglevő épület felsorolt célra történő
funkcióváltása csak akkor történhet meg, ha az egészséges ivóvízellátás biztosítható.16
75. § A szennyvízelvezetésre vonatkozó előírások az alábbiak:
(1) A szennyvízcsatornázás megvalósításáig a meglevő beépítés bővülő létesítményeinek
megépítésekor és az új épületek elhelyezésekor, továbbá meglevő épület ivóvíz bekötésének
a megvalósításakor a szennyvizek kezelését az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság
által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel kell megoldani. A berendezésekből
egyedi, vízzáró gyűjtőtárolókban kell felfogni, amelyekből a szippantott szennyvizeket a
Répfülöpi szennyvíztisztító telepre kell szállítani.
(2) A település területén a szennyvizek szikkasztása tilos.
(3) A tervezett szennyvízcsatorna hálózat megépítését követően az érintett telkeket 1 éven belül
a közcsatornára rá kell kötni.
(4) Azoknál az ingatlanoknál (pl. gazdasági területek), ahol a kibocsátott szennyvíz összetétele
nem felel meg a közcsatornára rákötött szennyvíz vízminőségi követelményeinek, a telken
belül létesítendő szennyvízkezeléssel a vizeket elő kell tisztítani. A közcsatornába csak a
megengedett szennyezettség mértékéig tisztított szennyvíz vezethető.
(5) A tervezett körzeti szennyvízátemelőket a környezetbe illeszkedve, a terület funkciójának
zavarása nélkül kell elhelyezni, lakóépülettől és közösségi intézménytől 20 m távolságon
kívül.
(6) A település beépítésre nem szánt csatornázatlan területein a keletkező szennyvíz
elvezetésére:
a) A belterületen és a külterületnek, a belterület közelében levő fogyasztóit be kell kötni a
szennyvízcsatorna hálózatba. A csatornázás megépítéséig vízzáró szennyvíz gyűjtő-tároló
berendezés létesítendő.
b) A belterülettől távol levő, gazdaságosan a csatornahálózatba már be nem köthető
területeken, vízzáró szennyvíz gyűjtő-tároló berendezés létesítendő. A szennyvíz gyűjtőtárolók ellenőrzött kezelése (mért vízfogyasztás, szennyvízbizonylatokkal igazolt elszállítás)
biztosítandó.
76. § A felszíni vízelvezetésre vonatkozó előírások az alábbiak: 17
(1) A település közigazgatási területén átvezető Burnót patak partéleitől mért 6-6 m és az
önkormányzati kezelésben lévő árkoknak a partéleitől mért 3-3 m széles karbantartási sávot
kell biztosítani. A már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon
legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1m szélességű sávot fenn kell tartani. A karbantartási
sávok nem építhetők be, legfeljebb olyan tevékenység végezhető rajtuk, amely a
szakfeladatok elvégzését nem akadályozza.
(2) A csapadékvíz hálózattal szállított csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt
hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.
(3) A beépítésre szánt területeken az építésnek a feltétele az érintett terület tereprendezésének
és a felszíni vízelvezetésének a megvalósítása.
15

--Köveskál közigazgatási területére átnyúló, sérülékeny környezetben levő Szentbékállai vízbázis I. és III. rendű, a Theodóra
„C” jelű, valamint a Monoszlói vízbázis II. rendűen védendő hidrogeológiai terület védőövezetébe eső terület beépítése és
hasznosítása a jogszabály előírásainak a figyelembe vételével történhet.
-- A Theodóra forrás mennyiségi korlátozással érintett területén belül a vízkivételi korlátozást figyelembe kell venni. Újabb
vízkivétel a védőterületen belül csak az illetékes KÖVIZIG hozzájárulásával engedélyezhető.
16
ÁNTSZ által is elfogadott
17
Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos stb.) csak vízjogi létesítési engedély alapján a VIZIG
engedélyével szabad. egyéb célra hasznosítani
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(4) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről az
összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába.
77. § A villamosenergia-ellátásra vonatkozó előírások az alábbiak:
(1) Területgazdálkodási és településképi szempontból a meglevő föld feletti vezetésű villamos
kisfeszültségű és közvilágítási vezetékeknek hálózat átépítésével járó rekonstrukcióját csak
földkábeles elhelyezéssel szabad engedélyezni.
(2) Az átépítésre kerülő építmények ellátásához a közterületen levő tartóoszlopokról a földfeletti
vezeték átfeszítés helyett a földkábelben történő csatlakozás építendő.
(3) Kül- és belterületen új villamosenergia hálózat csak földkábelben építhető.
(4) A lámpákkal és reklámfényekkel káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad,
ingatlan használatát korlátozni tilos.
78. § A földgázellátásra vonatkozó előírások az alábbiak:
(1)
Középnyomású
földgázellátással
rendelkező
területeken
telkenként
egyedi
nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai
homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében, udvarán, vagy az
épület udvari homlokzatába rejtetten szerelhetők fel.
(2) A földgázvezetékeket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad
kivitelezni.
(3) Épület homlokzatán látszó gázvezeték és szerelvény nem jelenhet meg, szerelt kémény nem
építhető. Kivételesen épületlábazaton gázcső takartan vagy lefestve vezethető, az épületen
takart helyen legfeljebb egy füstgáz kivezető létesíthető.
79. § A hírközlésre, kábel televízióra vonatkozó előírások az alábbiak:
(1) Területgazdálkodási és településképi szempontból a meglevő föld feletti vezetésű hírközlési
vezetékeknek hálózat átépítésével járó rekonstrukcióját csak földkábeles elhelyezéssel
szabad engedélyezni.
(2) Az átépítésre kerülő építmények ellátásához a közterületen levő tartóoszlopokról a földfeletti
vezeték átfeszítés helyett a földkábelben történő csatlakozás építhető.
(3) Kül- és belterületen a tervezett hírközlési és a kábel TV vezetékek építését csak földkábelben
szabad vezetni.
(4) Közcélú és egyéb 6,0 m-t meghaladó hírközlési építményt (antennatorony) csak V-1 övezeten
kívül, a település közigazgatási területén kívül lehet telepíteni, vagy teljes mértékben meglevő
objektumba kell rejteni.
20. Környezetvédelmi előírások
80. § A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
b) megelőzze a környezetszennyezést,
c) kizárja a környezetkárosítást.
81.§ A föld védelme18
(1) Építmények létesítése illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről,
összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell
gondoskodnia. Az építési törmeléket, valamint a kikerülő földfelesleget a kommunális
hulladéktól elkülönítve kell deponálni.

18

-- A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a
földtulajdonosok ill. használók kötelessége.
-- A termőföld védelméről külön törvény rendelkezik. A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a
területileg illetékes körzeti Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a
termőréteg megmentéséről.
-- A kataszterezett vagy később jegyzékbevett Természeti Területek kezelési előírásairól az illetékes nemzeti park
gondoskodik.
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(2) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal
összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.
(3) A téli síktalanítás kizárólag érdesítő vagy más környezetbarát anyaggal történhet. Mindennemű
vegyszer használata tilos.
(4) Területek feltöltése csak szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok) történhet.
82.§ A vizek védelme
(1) A csapadékvíz elvezetéséről a telek (telkek) tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.
Vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.
(2) A területfelhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy szennyeződés a
vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül meg ne
változzon.19
(3) Vízfolyások, csatornák rendezése környezetbe illő szabályozással, csak mérnökbiológiai
módszerekkel (természetes anyagok felhasználásával), a partjuk mentén levő természeti
területek és növényállományok károsítása nélkül történhet.
(4) A község igazgatási területén csak olyan állattartó telepet szabad üzemeltetni, ahol a keletkező
trágya kezelése, ártalmatlanítása megoldott.
(5) Trágyalé mezőgazdasági, vagy erdőterületeken történő kiöntözése csak a talajvédelmi, a
természetvédelmi és a vízügyi hatósággal egyeztetve és jóváhagyásával történhet.
83.§ A levegőtisztaság védelme
(1) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét
hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.20
(2) A szállópor terhelés mérséklésére az új utak mentén, háromszintes növényzetből álló védő
zöldsávot kell kialakítani.
84.§ A zaj- és rezgés elleni védelem21
(1) A hangosító berendezések, illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel összefüggő
zajkibocsátás a lakókörnyezet nyugalmát nem zavarhatja meg.22
(2) A létesítményekhez kötődő védőtávolságon belül lakó- és szállásépület, élelmiszertároló és
feldolgozó, kereskedelmi- és vendéglátó-, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épület és
sportolási létesítmény, továbbá üzemi méretű állattartótelep nem létesíthető.
85.§ A hulladékgazdálkodás és –ártalmatlanítás szabályai23
(1) A kommunális szilárd és folyékony hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a
települési hulladékgazdálkodási terv, illetve a mindenkor érvényben lévő, a
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet(ek) szerint kell tervezni és végrehajtani.

19

-- Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatkozó helyi vízminőségvédelmi előírások
betartásáról.
20
-- A levegőtisztaság-védelem szempontjából a terület védett I. kategóriába tartozik. 21/2001. (II. 14.) kormányrendelet
vonatkozó előírásai tartalmazzák a levegőtisztaság-védelem szabályait.
-- A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható engedély, melyek során a területre
vonatkozó szennyezőanyag kibocsátási határértékek teljesülnek.
21
-- A község belterületének zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok által
meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. (A 12/1983 (V. 12.) MT rendelet)
-- A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve
bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó
rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.
-- Közlekedési eredetű zaj elleni védelem érdekében, amennyiben közutak mellett a területfelhasználás megváltozik, vagy az
utak forgalma az út jellegének megváltozása miatt nő meg, az egészségügyi miniszter 4/1984. (I. 23.) EÜM számú
rendeletében szereplő határértékeket kell alkalmazni. E rendelet szerint a település egész belterülete – lakóterület és
intézményterület laza beépítéssel – besorolásúnak minősül. A rezgésvédelemre vonatkozóan szintén ezen rendelet
határértékei a mérvadóak.
22
A berendezések elhelyezését az önkormányzattal engedélyeztetni kell.
23
A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását egyéb önkormányzati rendelet
szabályozza.
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(2) A község területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényben tárolható
elszállításig.
(3) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet
vezetni tilos.
(4) A talaj és a felszíni, ill. felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő
szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt
tárolóban szabad elhelyezni.24

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
86. § A jelen Helyi Építési Szabályzat mellékletei az alábbiak:
a) 1. számú szöveges melléklet: Az építési övezeteknél használt kódok táblázatos összefoglalása.
b) 2. számú szöveges melléklet: Köveskál védendő értékei (épületek, szobrok, utcaszakaszok,
területek)
c) 3. számú rajzi melléklet: szabályozási tervlapok
87. § (1) Jelen – a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításáról szóló - rendelet 2010.
…. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit az elfogadása után induló ügyekben kell alkalmazni.
(3) Köveskál Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
6/2007. (IV.12.) Ör. számú rendelet a jelen rendelet elfogadásával hatályát veszti.
Köveskál, 2011.
Sebestyén Zoltán
polgármester sk.

24

Nagy Anikó
jegyző sk.

A község a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) sz.
Kormányrendelet alapján készült lehatárolás szerint szennyeződésekre különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi
területek közé tartozik
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1.2.2 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZÖVEGES MELLÉKLETEI
1. sz. melléklet: Az építési övezeteknél használt kódok táblázatos összefoglalása
a) Az első szám a beépítési mód kódja:
0
1
2
3

kialakult
szabadon álló
oldalhatáron álló
zártsorú

b) A második szám az újonnan kialakítható építési telek méretének kódja:
kód

A legkisebb
teleknagyság
m²-ben

legkisebb telekszélesség beépítési módtól
függően m-ben

A legkisebb
telekmélység
m-ben

szabadon álló

oldalhatáron
álló

zártsorú

kód→

1

2

3

1

600

25

14

12

10

2

720

30

14

12

10

3

900

35

16

14

12

4

1100

40

18

15

13

5

1500

50

18

15

13

6

5000

50

25

20

18

0

Újonnan építési telek
nem alakítható ki

c) A harmadik szám a beépítettség és zöldfelületi fedettség kódja
kód

beépítési %

0

Előírt legkisebb zöldfelületi
fedettség

kialakult

1

8

75

2

10

75

3

25

60

4

30

55

5

40

45

d) A negyedik szám az előírt legnagyobb építménymagasság kódja:
1
2
3
0

legfeljebb 3,5 m
legfeljebb 4,2 m
legfeljebb 4,5 m
legfeljebb a meglévő épület építménymagassága
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2. sz. melléklet: Köveskál védendő helyi értékei (épületek, szobrok, utcaszakaszok, területek)
ÉPÜLETEK, SZOBROK
Utca, házszám
Fő u.
Fő u. 8.
Fő u. 10.
Fő u. 23.
Fő u. 26.
Fő u. 24
Fő u.
Fő u. 27.
Fő u. 12.
Fő u. 9.
Bozót u 3.
Henyei u.
Városkút u. 22.
Petőfi u. 8.
Petőfi u. 10.
Henyei u. 30
Henyei u. 24
Henyei u 22.
441 hrsz-ú út mentén

0292

Helyrajzi szám
464
4
5/2
442
19
15/1
56/7
65/2
8/6, 8/2, 8/4
460/1
421
413
337/2
398
396
405
417/1, 417/2
416
434
489/4
383
66
525
510/2
508
610
536, 538
554
542
0311
540 hrsz-ú útnál
út 0290/1

megnevezés
volt fogadó épülete
volt kaszinó épülete
önkormányzat
volt iskola épülete
lakóház
lakóház
volt fogadó épülete
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház, melléképület
melléképület
lakóház, melléképület
parókia, melléképület
lakóház
lakóház
lakóépület, melléképület
lakóház
volt cukrászda
volt lakóház
lakóház, melléképület, kút
lakóház
lakóház
Sebestyén Gy. síremléke
kereszt, sírok
volt malom
Cotter malom
penész féle malom
kőhíd
pince

0292

út 0349/3

pince

0292

út 0367/31

pince

0301

út 0367/48

pince

Henyei u. 58, 56
Bozót u 12
Vöröscsillag u. 26.
Vöröscsillag u.
Temető
Temető

Fekete-hegy,
mellett
Fekete-hegy,
mellett
Fekete-hegy,
mellett
Fekete-hegy,
mellett
Fekete-hegy
Fekete-hegy

1167
1434/20

pince
Forrás, kút (Csere kút)

UTCAKÉPI VÉDELEM
Városkút u. 20-26., Fő u. 2-40, Kővágóőrsi u. 21-3.
TERÜLETI VÉDELEM
A klasszikus belterületi határon belüli terület és a két temető: helyi védelem.
EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Fekete-hegyi legelőerdők
Bika-tó és környéke
Fekete-hegy
Barkás-tó és környéke
Fekete-hegy
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Sásdi rét
Kornyi-tó környéke
Árvalányhajas legelő
Borókás gyepterületek
volt fogadó
volt kaszinó
Önkormányzat épülete
Lakóház
Térképház
Római katolikus templom
Rk. Templom kertjében kőkereszt
volt fogadó
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Hősi emlékmű
Kopjafák
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Cotter malom
Kőkereszt
Síremlékek
Demkó malom
volt tűzoltó szertár
Városkút és mosóház
Kelemen ház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Református templom
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Alsó temető
Csányi pince
Nagy Csere kút
Kis Csere kút
Tanai pince
Ács pince
Legelőerdő

hrsz: 0103/, 0104
hrsz: 015, 0148
hrsz: 464
hrsz: 4
hrsz: 5/2
hrsz: 442
hrsz: 465
hrsz: 440
hrsz: 440
hrsz: 56/1
hrsz: 65/2
hrsz: 19
hrsz: 15/1
hrsz: 8/2, 8/4, 8/6
hrsz: 460/1
hrsz: 434
hrsz: 478/1
hrsz: 405
hrsz: 484
hrsz: 484
hrsz: 481
hrsz: 471
hrsz: 502
hrsz: 542
hrsz: 538
hrsz: 536
hrsz: 534
hrsz: 89
hrsz: 98
hrsz: 422
hrsz: 413
hrsz: 408
Városkút u. 12
hrsz: 337/2
Városkút u. 15.
hrsz: 412
Bozót u. 14
hrsz: 383
hrsz: 508
Tabán u. 2.
hrsz: 610
hrsz: 0290/1
Fekete-hegy oldalában
Fekete-hegy
Fekete-hegy
Hrsz: 307/2
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1.2.3 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RAJZI MELLÉKLETTEI
Szabályozási terv—3. számú melléklet
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Közigazgatási terület övezeti tervlapok jelkulcsa
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Készült az államigazgatási adatok felhasználásával

a) Övezeti tervlap—közigazgatási terület --1. szelvény m:1:8 000
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a) Övezeti tervlap—közigazgatási terület --2. szelvény-- m:1:8 000
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a) Övezeti tervlap—közigazgatási terület --3. szelvény-- m:1:8 000
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a) Övezeti tervlap—közigazgatási terület --4. szelvény-- m:1:8 000
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Belterületi terület szabályozási tervlapok jelkulcsa
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b) Szabályozási tervlap—belterület --1. szelvény-- m:1:2 000

Készült az államigazgatási adatok felhasználásával
Az
önkormányzat
által kért
módosítás:
a belterület
kismértékű
módosítása
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b) Szabályozási tervlap—belterület --2. szelvény-- m:1:2 000
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b) Szabályozási tervlap—belterület --3. szelvény-- m:1:2 000
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b) Szabályozási tervlap—belterület --4. szelvény-- m:1:2 000

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Készült az államigazgatási adatok felhasználásával

51

2011 VÁTERV95

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

1.2.4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI
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1. számú függelék: Köveskál közigazgatási területét érintő kiemelt térségi övezetekre vonatkozó
szabályok
A Btv. 23.§ szerint: A magterület övezetének előírásai
„A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat országos
övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg;
b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el;
d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet;
e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet;
f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként
(kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el;
g) 10 m magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony
kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető;
h) erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.”
A 24.§ szerint: Ökológiai folyosó övezetének előírásai
„Az ökológiai folyosó övezete (Ö-2) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat
országos övezetre, valamint az ökológiai folyosó kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások
mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a természetvédelmi hatóság hozzájárulása nélkül a területhasználati, környezeti és funkcionális
változtatások nem engedélyezhetők és nem hajthatók végre;
b) a településrendezési tervek készítése során az ökológiai folyosók folytonosságát és folyamatossá
tételét ökológiai vizsgálatokra alapozva kell tervezni és biztosítani;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg, a meglévő
természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása csak
intenzívebb művelésűből a természetszerű irányában engedélyezhető;
e) a települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok
figyelembevételével történhet;
f) szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el;
g) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be;
h) közlekedési építmények abban az esetben és olyan módon jelölhetők ki, ha a magterület, a
természetes és természetközeli élőhelyek fenntartása, valamint az ökológiai kapcsolatok működése
biztosítható;
i) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el;
j) új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése csak tájba illesztve és a természetvédelmi
hatóság és kezelő hozzájárulása alapján történhet;
k) 10 m magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony
kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető;
l) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő
módszerek, gazdálkodás alkalmazható;
m) erdőtelepítést, erdőfelújítást, külterületi fásítást őshonos fafajokkal kell végezni;
n) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.”
A 25.§ szerint: Puffer övezet előírásai
„A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat országos
övezetre, valamint a pufferterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
b) művelési ág váltásához, művelés alól kivonáshoz és a művelés alól kivett terület újrahasznosításához a
természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges;
c) országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem helyezhető el;
d) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető;
e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem építhetők be;
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f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg;
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb
közművezetékek, építmények tájba illesztve a természetvédelmi hatóság által meghatározott
feltételekkel létesíthetők;
h) csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető;
i) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló,
hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további
felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető;
j) csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a
kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni.”
A 26.§ szerint: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének előírásai
„A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos
jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési
szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése
érdekében az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők;
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt
területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem
helyezhető el;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével
történhet;
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét
végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve
a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése
céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint
alatti elhelyezést kell biztosítani;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”
A 27.§ szerint: Történeti települési terület övezetének előírásai
„(1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét - a kulturális örökségvédelem tekintetében illetékes
államigazgatási szervek állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben a tényleges kiterjedésnek
megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell
lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni.
(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott kulturális örökség
szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a történeti települési terület kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a település szabályozási tervében, a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség
védelméről szóló rendeletben - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - meg kell határozni, és
elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az épületek
paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenését meghatározó
előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok használatát;
b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve
a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése
céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint
alatti elhelyezést kell biztosítani;
c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és
hulladékátrakó állomás nem létesíthető.”
A 28.§ szerint: Világörökség és világörökség-várományos terület övezetének előírásai
„(1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét - a kulturális örökségvédelem
tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési tervekben
lehatárolt területen kell érvényesíteni.
(2) A világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) tekintetében az OTrT által meghatározott
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a világörökség és
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világörökség-várományos terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a tájképet és a kulturális
örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni.”
A 30. § szerint: Az ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezetének előírásai (
„d) a bányászattal érintett területen a természetközeli állapot visszaállítását, módozatait és szabályait az ásványvagyonvédelem tekintetében illetékes hatóság által jóváhagyott tájrendezési előterv vagy tájrendezési terv alapján a
településrendezési eszközökben kell meghatározni.”

A 31.§ szerint: Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetének előírásai
„A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a
felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés
folytatható;”
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep—kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok
lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a
hulladékátrakó állomás—vegyszertároló nem létesíthető.”
33.§ szerint: Vízi eróziónak kitett terület övezetének előírásai
„A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott vízeróziónak kitett terület
kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások
megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett
területek erdősítésével - kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri területeket - kell az erózió mértékét
csökkenteni;
b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a
településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell meghatározni.”
34.§ szerint: Felszíni vízminőség-védelmi terület övezetének előírásai
„a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben a természetvédelmi szempontokkal
összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását
lehetővé tevő építmények, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmények és az illetékes
természetvédelmi és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, legkevesebb 5 ha egybefüggő
gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek
kivételével - nem engedélyezhető;
c) üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, valamint
szennyvízürítő nem létesíthető;
d) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások
karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.”
37.§ szerint: Települési terület övezetének előírásai
„a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti
adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással,
tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban
kötelezően figyelembe kell venni;
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki;
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni;
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell
meghatározni;
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve
a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése
céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint
alatti elhelyezést kell biztosítani.”
38.§ szerint: Gazdasági terület övezetének előírásai
„a) a településszerkezeti tervben új jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület nem jelölhető ki;
b) a település központi belterületéhez kapcsolódó gazdasági területen az új kereskedelmi, szolgáltató
terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű lehet, és az új
telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást
biztosítva kell kialakítani;
c) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági területen az új kereskedelmi, szolgáltató terület,
valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, és az új telephelyek területének
legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani.”
39.§ szerint: Általános mezőgazdasági terület övezetének előírásai
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„(1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1):
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület
rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített
alapterület a telek a 0,3%-át, és az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos
állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000
m2-t nem haladhatja meg;
e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén
épület nem létesíthető;
f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és azt meghaladó
telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő
épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg;
g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel
rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője
művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő
építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt
övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át,
egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb
összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési
jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog
megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az
építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni;
h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést,
feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át,
és az egyes épületek alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a
művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes
művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal
rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;
k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus
céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől
legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési
tervekben és a helyi építési szabályzatban kell rendelkezni;
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a
településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban meghatározott módon kell telepíteni;
n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások
karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.
(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és partközeli
településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a
birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A
beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem
haladhatja meg.
(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell
szabályozni gazdasági területként, ahol környezetet nem zavaró gazdasági tevékenység folytatható.
(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben
különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a
nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető.”
40.§ szerint: Kertgazdasági terület övezetének előírásai
„a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, kivéve, ha e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott
a helyi építési szabályzat más mértéket állapított meg;
c) 1500 m2-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott helyi építési szabályzat
alapján sem lehet épületet építeni;
d) művelt telekre 3%-os beépítettséggel - a 39. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével - a
műveléssel összefüggő gazdasági épületet lehet építeni;
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e) az építménymagasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg;
f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
g) az egyes településeken az övezet területének legfeljebb 10%-án a település szabályozási tervében és
helyi építési szabályzatában kijelölt, a település belterületéhez közvetlenül kapcsolódó területeken,
legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel lakóépület is
elhelyezhető;
h) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti kultúra található;
i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül elhelyezhető.”
42.§ szerint: Erdőterület övezetének előírásai
„a) a szőlőművelési ágban történő hasznosítás - a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is besorolt
területeken - az erdészeti hatóság által engedélyezhető;
b) a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken
természetvédelmi bemutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad építményt elhelyezni;
c) a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel
lehet építeni;
d) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell;
e) a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve
erdőgazdálkodási célból szabad;
f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhető;
g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető.”
43.§ szerint: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének előírásai
„Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2) tekintetében az OTrT által meghatározott erdőtelepítésre
alkalmas terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírásai mellett a következő előírások
alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző
területhasználat folytatható;
c) erdőtelepítést az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok
megőrzésével kell végezni.”
44.§ szerint: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének előírásai
„A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet (E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások
érvényesek:
a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges
kiterjedésnek megfelelően a településrendezési tervekben kell lehatárolni;
b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési
területfelhasználási egységbe sorolhatóak.”
46.§ szerint: Szőlőhelyi kataszteri terület övezetének előírásai
„a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is besorolt földrészletek erdőterületként történő
kijelöléséről a településrendezési eszközökben kell dönteni;
c) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést,
szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2
övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet;
d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan
hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműveléssel nem hasznosított területen is - a telek méretétől
függetlenül elhelyezhető;
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró, ahol a
hegyközség nem működik, a település jegyzője nyilatkozatával kell igazolni.”
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2. számú függelék: Köveskál közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek
lelőhely neve

azonosító

hrsz

Sóstó
Pusztapalota
Dani-kút
Sásdi pusztatemplom
Középkori út nyomvonala

8291
8292
8293
8294
8295

Rk. templom és környéke
Bozót utca 1.

8296
8297

Ref. templomtól északra

8298

0202, 0203/1, 0203/4
076, 0205/2, 0205/5
061/11, 059, 060
0271/2
034/8, 0240/1-2, 0241, 0245,
0248, 0271/1-3, 0265, 0268
346, 465, 439/2, 440
59-63, 65/1, 66, 88, 90-123,
164, 198-206, 318, 335, 336
339-343, 346, 396-404, 410,
411

3. számú függelék: Köveskál közigazgatási
környezetek
műemlék megnevezése
utca
megnevezése
városkút, mosóház
Bozót u
református templom
római katolikus templom
Fő u.
úrilak (Kelemen ház)
Városkút u.
lakóépület
346 hrsz.-ú u.
puszta palotarom
külterület

területén található műemlékek és műemléki
helyrajzi szám

műemléki környezetébe tartozó
telkek helyrajzi számai

89
412
440
422
349/1
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2.1 TÉRSÉGI ÖSSZEFÜGGÉSEK, BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI
TERVÉNEK ÉS KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉINEK ÖSSZHANGJA
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2.1.1 Térségi összefüggések
Köveskál község Veszprém megyében, azon belül a Balaton-felvidéken, a Káli-medence földrajzi középpontjában és településhálózatának szívében fekszik. Ez a terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
egyik legértékesebb része. A község a Tapolcai statisztikai kistérséghez (33 település) tartozik.
A kistérség 5 db mikrotérsége közül Köveskál az adottságai miatt kiemelkedő természeti értékeiről híres,
a térség többi területétől elkülönülő, de problémáit, megoldandó feladatait tekintve mégis szorosan a
térséghez kapcsolódó Káli-medence mikrotérségben fekszik.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet háttértelepüléseként Köveskál Balatonparttól való távolsága mintegy 7
km, Tapolcától pedig 17 km-re fekszik. A terület –a statisztikai adatok tükrében- a megye átlagosnál fejletlenebb területe. A munkanélküliség mellet ugyan kiugróan magas a vállalkozások száma, ezek jelentős része azonban kényszervállalkozónak tekinthető.
A település közúti megközelítése jónak mondható. A község a 7313. sz. úton keresztül érhető el, mely
kelet-nyugat irányba halad és a Balatoni háttértelepüléseket fűzi fel. Köveskál vasúton közvetlenül nem
közelíthető meg. A Balaton északi partján a településtől néhány kilométerre futó vasútvonalhoz Zánkán
és Révfülöpön lehet kapcsolódni.
A jövőben a tágabb térségbe tervezett közútfejlesztések a település életében változást várhatóan nem
hoznak.

Köveskál térszerkezeti pozíciója

A tervezett közműfejlesztések jelentős mértékben érintik a települést. Közülük kiemelkedő jelentőségű a
szennyvízhálózat kiépítése. Ennek hiánya a jövőben a további fejlődés erős gátja lehet.
A térség további fejlődése várhatóan a turisztika és a környezetkímélő gazdálkodás feltételeinek megteremtésével, a meglévő táji, természeti, környezeti adottságok kiaknázásával valósul meg. Erre alapul a
térség offenzív stratégiája is, mely az alábbi 3 prioritást látja szükségesnek:
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Kistérségi környezetorientált gazdaság és infrastruktúrafejlesztés
A minőségi élet feltételeinek megteremtése
Humán erőforrás fejlesztése.
Prognosztizálható, hogy a térségre készített programok megvalósítása jótékony hatással lesz a kistérség egészére, s ezen belül kiemelkedő eredmények érhetők el a Káli-medence térségében.
-

2.1.2 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elhatározásai
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét és a Balatoni Területrendezési Szabályzatot
2000-ben (2000. évi CXII. törvény) fogadták el.
Mivel a településrendezési tervek jóváhagyandó dokumentációja 2007-ben készült el, így a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (továbbiakban Btv.) 2008. évi módosítását követően már a
tervezés során szükségessé vált a településrendezési tervek felülvizsgálata.
A terv jelentős mértékben befolyásolja Köveskál fejlesztési lehetőségeit is ezért a következőkben összefoglaljuk a szerkezeti terv jelentősebb elemeit, a tervezési területtel érintett övezeteket és szabályozási
előírásokat.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv szerkezeti tervlapjának Köveskál és szűkebb környékére vonatkozó
részlete

A Btv. szerkezeti tervlapjáról leolvasható elhatározások egyrészt területfelhasználási, másrészt hálózati
vonatkozásúak.
A térségi területfelhasználást tekintve megállapítható, hogy Köveskál közigazgatási területének jelentős
része mezőgazdasági térségbe sorolt. A Felsőerdő és a Feketehegy mellett erdőgazdálkodási térség
mindössze a közigazgatási terület délkeleti részén található.
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A térségi szerkezetet nézve megállapítható, hogy jelentős szerkezeti elem nem érinti a település igazgatási területét.

Térségi szerkezeti tervlap jelkulcsa

Köveskált érintő térségi övezetek:
-- az országos ökológiai hálózat

- magterületek (Ö-1) az összefüggő erdők, valamint az Alsósásdi és
Ábrahámtáj dűlők gyepes területei
- ökológiai folyosó övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz
(Ö-2) a településtől keletre a Burnót-patak mente
- pufferterület (Ö-3)
-- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (T-1) érinti a Feketehegy szőlő művelésű területeit valamint a
medence nagy részét
-- történeti települési terület és annak övezetébe tartozó települési térség (T-2)
--világörökség és világörökség várományos települési terület (T-3)
-- ökológiai rehabilitációt igénylő terület (R-2)
--felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1) – a közigazgatási terület északi határmenti
területeit kivéve az teljes igazgatási terület
-- vízeróziónak kitett terület (P-2) – a Feketehegy művelt területei valamint a Mezőmál egy része
-- felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni víz (F-1) – a Kornyi-tó és közvetlen környezete
-- területfelhasználási övezetek
- települési terület (U1)
- gazdasági terület (U-2) –a településtől délre
- általános mezőgazdasági terület (M1)
- kertgazdasági terület (M-2) – szőlőterületek a Feketehegyen
- erdőterület (E-1)
- erdőtelepítésre alkalmas terület (E-2)
-- kiváló termőhelyi adottságú területek
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (E-3)
-- turisztikai fejlesztési és szőlőkataszteri terület – szőlőtermőhelyi kataszteri terület (C-1)
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A térségi övezeti tervlapok elhatározásai közül nem érintik Köveskált az alábbiak:
-- szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
-- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
-- földtani veszélyforrás területe
-- térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
-- kiemelt fontosságú meglévő honvédségi terület

Ökológiai hálózat részét képező területek

Térségi jelentőségű tájképvédelem

Történeti települési terület

Világörökségi és várományos terület
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Szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület

Ásványi nyersanyag gazdálkodás területe

Tájrehabilitációs területek

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
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Földtani veszélyforrás területe

Vízeróziónak kitett terület

Felszíni vízminőség-védelmi terület

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
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Területfelhasználási övezetek

Kiváló termőhelyi adottságú területek

Turisztikai fejlesztés és szőlőhelyi kataszteri területek

Kiemelt fontosságú meglévő honvédségi terület

A térségi övezeti tervlapok közül a szürkével kiemeltek érintik Köveskál közigazgatási területét
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2.1.3 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv teljesülése a településrendezési tervekben
A Btv. elhatározásainak teljesülése érdekében a térségi övezetek elhatározásait valamint a területfelhasználásra
vonatkozó követelményeket egyaránt ellenőriztük.

a) A térségi övezeti előírások figyelembe vételét az alábbi táblázat szemlélteti:
Btv övezetek megnevezése

Btv pontosítás kiértékelése

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi övezetei

Btv.

A szürke aláfestés jelzi, hogy melyik térségi övezet
érinti Köveskál közigazgatási területét

szerinti
terület
ha

Magterület övezete (Ö-1)

594,5

569

-5,0

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2)

13,7

14,2

+4,0

felszíni vízminőségvédelmi területként

Pufferterület övezete (Ö-3)

822

816

-1,0

tájképvédelmi területként érvényesül.

804

812

+1,0

tájképvédelmi területként érvényesül.

--

helyi települési
élrtékvédelmi és településkép-védelmi területként

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
(T-1)

pontosított, +- eltéilletve pon- rés
tosításra
%
javasolt
terület ha

Történeti települési terület övezete (T-2)
--

--

Világörökség és világörökség-várományos terület
övezete (T-3)

A településrendezési
tervben érvényesített
előírási terület٭

tájképvédelmi területként érvényesül. ٭٭

--

--

--

helyi települési értékvédelmi és településkép-védelmi területen
belül javasolt világörökség-várományos
terüleként

5,7

5,7

0

rekultivációs területként, illetve övezetként

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1)
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
(A-1)
Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő
terület övezete (R-1)
Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete
(R-2)

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
övezete (Sz-1)

1395

1392
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Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)

233

235

+1,0

-- vízieróziós területként

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1)

13,3

12,7

-4,8

-- felszíni vízminőségvédelmi területként

67,5

67,5

0

Gazdasági terület öveze (U-2)

4,8

5,0

+5,0

építési övezetként,
övezetként

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)

891,5

852,5

-4,4

övezetként

Kertgazdasági terület övezete (M-2)

108,0

11,5

+3,0

övezetként

Erdőterület övezete (E-1)

323,0

310,0

-4,0

övezetként

Tómeder övezete (D-1)
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete (H-1)
Települési terület övezete (U-1)

építési övezetként,
övezetként

a szabályozási tervlapon lehatároltuk az
erdőtelepítésre alkalmas területeket

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3)

54,0

52,5

-3,0

övezetként

367

356

+4

övezetként

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M3)
Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1)
Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)
Kiemelt fontosságú meglévő honvédségi terület övezete (K-1)

 ٭A felsorolt lehatárolt területekhez a HÉSZ-ben előírások tartoznak
 ٭٭A településtrendezési tervekben -- a helyi települési értekvédelmi és településképvédelmi területet kivéve -- a közigazgatási terület egészét tájképvédelmi területbe javasoljuk sorolni.

Az alábbiakbban a térségi övezetek pontosításait mutatjuk be. Ennek során:
-- a Btv –ben szereplő övezet területi lehatárolást hasonlítjuk össze a a javasolt pontosítási területtel a
az alaptérkép felett, hogy a telekhatáros állapot a pontosítás alapjául szolgáljanak, majd kimutatjuk az
eltrérés mértékét,
-- a pontosított térségi övezetet ráillesztjük a települészserkezeti tervre, hogy az illeszkedés bizonyított
legyen.
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A MAGTERÜLET ÖVEZETE (Ö-1)

A magterület övezetének Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

70

2011 VÁTERV95

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

A magterület övezetének pontosított határai a településszerkezeti tervlapra illesztve
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AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE (Ö-2)

A ökológiai folyosó övezetének Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve.
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Az ökológiai folyosó övezetének pontosított határa a településszerkezeti tervlapra illesztve
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A PUFFERTERÜLET ÖVEZETE (Ö-3)

A pufferterület övezetének Btv szerinti és
pontosított határai az alaptérképre illesztve
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A pufferterület övezetének pontosított határia
a településszerkezeti tervlapra illesztve
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TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE (T-1)

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetének Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve
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A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetének pontosított határa a településszerkezeti tervlapra illesztve
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A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS ÖVEZETE (T-2) és VIILÁGÖRÖKSÉG-VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE (T-3)

Mindkét térségi övezet a közigazgatási terület egészét jelöli. A településrendezési tervekben kerültek
lehatárolásra a tényleges övezetek.
-- A történeti települési terület megegyezik a belterület határával és azonos a helyi települési értékvédelmi és településképvédelmi területtel.
-- A világörökség-várományos területként a műemléki környezeteket összefogó településrészt javasoljuk lehatárolni. Erre vonatkozó döntés az év folyamán fog megtörténni.
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ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE (R-2)

Pontosítás nem szükséges. A tényleges
bányaterület a Btv szerint kijelölt terület fele
.
A településrendezési tervek rehabilitációs
területként a bányatelket, az azon kívüli Btv
övezetet erdőként jelölik.

Btv szerinti ökológiai rehabilitációt igénylő
terület övezete a településszerkezeti tervre
illesztve
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FELSZÍNI SZENNYEZÉSRE FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY TERÜLET ÖVEZETE (SZ-1)

A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetének Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre rvre illesztve
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A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetének pontosított határai
a településszerkezeti tervlapra illesztése
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VIZIERZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZET (P-2)

A. vizieróziónak kitett terület övezetének
Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve.
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A vizieróziónak kitett terület övezetének
pontosított határai a településszerkezeti
tervlapra illesztése.
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FELSZÍNI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE (F-1)

A felszini vizminőség-védelmi terület övezetének A felszini vizminőség-védelmi terület övezetének
Btv szerinti és pontosított határai az alaptérképre pontosított határai a települészerkezeti tervlapra
illesztve.
illesztve
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A TELEPÜLÉSI TERÜLET ÖVEZETE (U-1) ÉS A GAZDASÁGI TERÜLET ÖVEZETE (U-2)

A települési terület és a gazdasági terület övezeteinek Btv szerinti és a pontosított határai a az alaptérképre
illesztve
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AZ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (M-1) ÉS A KERTGAZDASÁGI TERÜLET (M-2) ÖVEZETEI

Az általános mezőgazdasági terület és a
kertgazdasági terület övezetek Btv. szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve
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Az általános mezőgazdasági terület pontosított határai a településszerkezeti tervlapra illesztve
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A kertgazdasági terület pontosított határai
a településszerkezeti tervlapra illesztve
AZ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE (E-1)
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Az erdőterület övezetének Btv. szerinti és pontosított határai az alaptérképre illesztve.
A folton belüli eltéréseket a természetvédelmi
érdekek (gyep területek erdősítése nem kívánatos) indokolják.
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Az erdőterület övezetének pontosított határai az
a településszerkezeti tervlapra illesztve
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Gyepterületek, melyek erdősítése ütközik a természetvédelmi érdekekkel

Gyepterületek, melyek erdősítése ütközik a természetvédelmi érdekekkel

A légifelvételen látható a Btv szerinti
erdőterület övetének ütközései a természetvédelmi érdekekkel.
Ezért a pontosítás figyelembevette,
hogy természeti védelem alatt álló
gyepterületeket nem szabad erdősíteni, de a pontosított terület nagysága
az 5 %-on belül maradt.
AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET ÖVEZETE (E-2)
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Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének
Btv. szerinti és pontosított határai az alaptérképre
illesztve.
A Btv övezet itt is tövbb helyen ütközik természetvédelmi érdekkel. Az övezethez tartozó előírások azonban nem járnak erdőtelepítési kötelezettséggel, csak az erdőtelepítés lehgetőségének
megőrzését írják elő, a pontosításnál jelentős
foltszerű korrekciót nem javasoltunk.
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Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének pontosított határai a településszerkezeti tervlapra illesztve
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KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE (E-3)

A kiváló termőhelyi adottsághú erdőterüet
övezetének pontosított határai az alaptérképre illesztve
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A kiváló termőhelyi adottsághú erdőterület
övezetének pontosított határai a településszerkezeti tervlapra illesztve
A SZŐLŐ TERMŐHELYI KATASZTERI TERÜLET ÖVEZETE (C-1)
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
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A szőlő termőhelyi kataszeteri terület övezetének Btv. szerinti és pontosított határai az
alaptérképre illesztve

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

96

2011 VÁTERV95

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

A szőlő termőhelyi kataszeteri terület övezetének pontosított határai a településszerkezeti tervlapra illesztve
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b) A területrendezési terv térségi szerkezeti terven jelölt területfelhasználási elhatározásainak
teljesülése

Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdsági térség

Vízgazdálkodási térség

az erdőgazdálkodási
térség min. 95%-a települési erdő területfelhasználási egységbe essen

mezőgazdasági térség min.95 %-a települési mezőgazdaság
területfelhasználási egységbe esessen

a vízgazdálkodási térség min.95 %-a települési vízgazdálkodási területfelhasználási egységbe essen

Erdőterület

Mezőgazdasági terület

Vízgazdálkoási térség

Erdőterület megfelel-e?

ellenőrzések
+ a többlet
- a hiány
(ha)

379,2

972,1

15,6

360,2

923,5

15,6

362,3

1021

15,6

+2,1
megfelel

Vízgazdálkodási térség megfelel–e?

követelmény a szükséges települési területfelhasználási egység
területére (ha)

tervben szereplő
(ha)

a módosított TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV szerinti
területfelhasználási egység területe
Köveskál közigazgatási területén (ha)

Mezőgazdasági terület megfelel-e?

BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERV
térségi területfelhasználás Köveskál közigazgatási területén
(ha)

+97,5
megfelel

+-0
megfelel

A táblázat alapján megállapítható, hogy Köveskál közigazgatási területére vetített törvényi előírások az
teljesülnek.
Az erdőgazdálkodási térségekre vonatkozó törvényi előírások a 4/B § a) pontja szerint:
„az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási efógységbe kell sorolni”

A területre vonatkozó előírások teljesíthetők.
A mezőgazdasági térségre vonatkozó törvényi előírások 4/B.§ b) pontja szerint:
„a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki”

A településszerkezeti terv nagyvárosi lakóterületet a közigazgatási területen nem jelöl ki, a Btv. mezőgazdasági térséget a településrendezési tervek mezőgazdasági övezetekbe sorolják.
A települési térségre vonatkozó törvényi előírások 4/B.§ c) pontja szerint:
„a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre
szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban
meghatározott területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja”

A törvény szerkezeti tervlapjának települési térség kategóriája a község jelenlegi belterületénél valamivel
nagyobb területet és a községtől délre található egykori majorok területét határolja le. A településrendezési tervekben új beépítésre szánt terület természet-, táj- és településkép védelmi szempontok miatt
nem került kijelölésre. Így a Btv. szerinti települési terület 75,9 ha, melynek 87%-át (70,3 ha) jelölik a
településrendezési tervek bel- illetve külterületi beépítésre szánt területként.
c) A Btv. szerkezeti tervi elemeinek ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy a terv újonnan tervezett
hálózati elemeket a község közigazgatási területén nem ábrázol.
A FENTIEK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI MEGFELELNEK A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSI, SZERKEZETI ÉS ÖVEZETI ELHATÁROZÁSAINAK.
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d) Tervezői nyilatkozat
Mint Köveskál község településrendezési terveit készítő felelős tervezők nyilatkozunk, hogy az általunk
összeállított egyeztetési anyag, összhangban van a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elhatározásaival, mind a térségi területfelhasználás, mind a térségi infrastruktúra hálózatok, mind
pedig a térségi övezetek vonatkozásában.
Molnár Attila vezető településtervező
Mezey András vezető közlekedéstervező
Kurcz Judit táj- és településtervező
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2.2 KÖVESKÁL TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, ELLÁTOTTSÁGI HELYZETE , FEJLŐDÉSI
AKTIVITÁSÁNAK JELLEMZŐI
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2.2.1 Köveskál népessége
A Tapolcai statisztikai kistérséghez tarozó település a Káli-medence középpontjában helyezkedik el. A
történelmi hagyományok és a jelenlegi lakosságszám alapján is a medence egyik legjelentősebb települése (jelenlegi lakosszám Kővágóörsön magasabb).
Köveskál népessége a 19. század végén (1890) érte el a csúcsot, azóta a fogyás folyamatos. Jelentős
mértékű volt a népességfogyás a 60-as, 70-es években, de a csökkenés az elmúlt két évtizedben sem
szakadt meg. Az elvándorláshoz elsődlegesen a helyi munkalehetőség hiánya vezetett, s jórészt ennek
köszönhető az is, hogy a továbbtanuló fiatalok gyakran már nem térnek vissza szülőfalujukba.
Köveskál népességének alakulása
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A népesség korösszetételét a 2001. évi népszámlálás adataiból készített korfa mutatja. A településre –
hasonlóan a legtöbb magyar községhez- jellemző az elöregedés. A vitalitási indexből látszik, hogy
Köveskálon a környező településeknél kedvezőbb, azonban a megye átlagánál rosszabb a lakónépesség kormegoszlása. A regisztrált munkanélküliség 7% körüli, de emellett magas a szociálisan támogatottak aránya. Különösen kedvezőtlen, hogy őket jórészt a 40-es, 50-es, munkára még alkalmas korosztály
teszi ki.
MEGYE ÖSSZESEN

KÖVESKÁL

-24

-15

-10
-11
-10

-24

-1141
-165580 - 84

5
11

60 - 64

11

50 - 54

13
14

-14

9

20

30 - 34

10
20 - 24

-20

12

10
11

10 - 14

-6

0-4

férfi 0 nő

-10

15

13

10

30

-20000

Vitalitási index

0,78

0,8

-15000

15 566
13 761
11 476
12 298
13 473
14 186
12 742
11 479
10 573

40 - 44

30 - 34

20 - 24

10 - 14

-10000

8 188

0 -4

-5000

férfi
0

nő5000

10000

15000

20000

14
12

0,64
0,58

0,6

50 - 54

Munkanélküliek lakónépességhez v iszony ított arány a

0,9

0,7

60 - 64

-8708
20

7 277
9 183
10 417
11 265
11 498
12 634

70 - 74

-15272
-13827
-11915
-12868
-14357
-16018
-13590
-12246
-11281

23

14

-15
-11
-11

-6194
-7713
-8604
-10360
-12101

15

40 - 44

-17

2 649
3 283

-3996

7

-22
-17

-30

-2
2
80 --2
84
-1
-470 - 74

11,54
9,32

10

0,49
0,5

8

7,05

0,4

6
0,3

4

0,2
0,1

1,23

2

0

Balatonhenye

Mindszentkálla

Köveskál

Megye

0

Balatonhenye

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Mindszentkálla

101

Köveskál

Megye

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

A népesség többsége (75%) római katolikus vallású. A lakosság közel egynegyede (23%) református,
képviselteti magát a községben az evangélikus valamint a görög katolikus vallás is. A települést a nemzetiségi megoszlás szempontjából vizsgálva egyhangúnak tekinthető a kép, lényegében –ahogy az a
történelmi múltból is adódik- teljes egészében magyar nemzetiségű lakosság lakja.
A népsűrűség mintegy 31 fő/km2 mely nem csak az országos, hanem jelentősen a megyei átlag alatt is
van, hiszen a veszprém megyei községek átlagos népsűrűsége 41 fő/ km2, míg a teljes megyére vonatkozó azonos adat 80 fő/ km2 körül alakul. A belterületi népességsűrűség 4,6 fő/ha, ami összehasonlításban jónak mondható. A népesség folyamatos csökkenése és a belterületi népességsűrűség jelenlegi
adatai együttesen azt mutatják, hogy a község jelenlegi belterületén belül megoldható kell legyen minden, az élet- és lakáskörülményeket érintő, területi igénnyel járó fejlesztés. Ez azért különösen kedvező,
mert a Balaton törvény adta korlátok mindenképpen ezen keretek közé szorítanák a települést.
Népsűrűség (f ő/ha) - belterület
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A statisztikai adatok alapján a községben egy lakást átlag 2,6 fő használ (lsd. 1000 főre jutó lakások
száma c. grafikon). Ez a szám egyaránt közelít az országos és a megyei átlaghoz. A grafikonról leolvasható, hogy a szomszédos Balatonhenyén és Mindszentkállán, ahol az öregedési ráta jóval kedvezőtlenebbül alakul, alig 2fő/lakás értéket kaphatunk. Ennek oka a sok idős, párban vagy egyedül élő.
1000 f őre jutó lakások száma
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A népesség jövedelemviszonyaira az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó alapján lehet következtetni. A térség települései a megyei átlag alig 1/3-át érik el. A helyzet –ha árnyalattal is-,de Köveskálon a
legkedvezőbb, azonban itt is csupán a megyei átlag 37%-a az egy főre jutó személyi jövedelemadó. A
jövedelmi helyzetre utal még a terület gépkocsi-ellátottsága. Az 1000 főre jutó 270 gépkocsi igen magas
szintű ellátottságot jelent, amit csak részben magyaráz az, hogy a munkába ingázóknak sok esetben
feltétlen szükséges munkaeszköz.
2.2.2 Köveskál gazdasága
A község gazdaságát a szolgáltató szektor túlsúlya jellemzi. Emellett jelentős az iparban dolgozók
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

102

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

aránya, míg a mezőgazdasággal foglalkozók száma elenyésző. Ezt részben magyarázza, hogy a Kálimedence talajai a mezőgazdasági művelés számára nem kedvezőek, azonban az adatok azt bizonyítják, hogy a hagyományosan jelen lévő szőlőtermelés sem tud mai formájában jelentős számban megélhetést biztosítani.
Az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma megegyezik a megyei átlaggal. A vállalkozások közül
több a turisztikai adottságokra épít (vendéglátás, szállásférőhely biztosítás), de a környező településekhez viszonyítva magas a kereskedelmi létesítmények száma is. A vendéglátás fontosságát jelzi, hogy a
2003-as adatok szerint összesen 53 kereskedelmi és 99 falusi szállásférőhely található a településen.
Emellett több, az ipari szektorban tevékenykedő vállalkozó is található(pl. asztalos).
Működő vállalkozások 1000 lakosra jutó száma
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A dolgozó népesség 55%- a szolgáltató szektorban, 41%-a az iparban (beleértve az építőipart is), míg a
fennmaradó alig 4 % a mezőgazdaságban dolgozik. Jelenleg a foglalkoztatottak nagyobbik része nem a
községben talál munkát (44% dolgozik helyben, 56% ingázik). A helyben dolgozók közel 4/5-e a szolgáltatások terén, míg az eljárók 60%-a az iparban dolgozik. A településtől délre található gazdasági területet a Balaton törvény is gazdasági területként jelöli. Ez lehetőséget teremt, hogy a jövőben környezet- és
természetkímélő gazdasági tevékenységek megtelepedésével-megtelepítésével új munkahelyek jöjjenek
létre.
2.2.3 Köveskál ellátottsági viszonyai
Köveskál ellátottsági viszonyaira jellemző, hogy a községben óvoda működik, iskolaépület van, azonban oktatás nem folyik. A gyermekek iskolába járását a szülők oldják meg, központilag nincs megszervezve. Művelődési ház, könyvtár van, a háziorvosi ellátás megoldott.
A község villamos energiával jól ellátott. A gázellátás megoldott, a lakások 46%-a van rákötve a gázvezetékre. Az ivóvízellátás teljesen megoldott, minősége megfelelő. Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat
nincs. Ez utóbbi hiánya a jövőbeli fejlődés –különös tekintettel a Balaton törvény szigorú előírásairaerős gátja lehet.
Köveskál ellátottsági viszonyait vizsgálva megállapítható, hogy a község településhálózatban betöltött
ellátó szerepe jelenleg annak ellenére csekély, hogy a múltban egyértelműen központi szerepet játszott
a település. A településhálózatban betöltött szerep javítására azonban az adottságok megvannak.
A műszaki infrastruktúra jellemzőit a következő ábrák illusztrálják.
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Vezetékes gázzal ellátott lakások a lakásállomány
százalékában
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2.3 A JELENLEGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET
JELLEMZŐI
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2.3.1 A jelenlegi területfelhasználás jellemzői
Köveskál belterülete 71 ha, a közigazgatási terület 4,9%-a. A külterület majdnem 80%-a mezőgazdasági
terület, 15,1%-a erdő, és 1%-a vízgazdálkodási terület. A külterületen jelentős kiterjedésű rétek legelők
találhatók, melyek a Balaton Felvidéki Nemzeti Park értékes, több esetben fokozottan védett övezetét
alkotják.
A község a terepviszonyoknak megfelelően sugaras halmaztelepülés. A belterület 41,4%-a falusias lakóterület, de igen jelentős a belterületi mezőgazdasági területek aránya (35%) is. Ezeket részben a
mélyfekvésű kiskertek, részben a község északkeleti határán húzódó kiterjedt gyepek alkotják.
A közösségi intézményi telkek központi vegyes területbe sorolhatók.
A Káli-medence és környezete táji adottságai meghatározzák az egyes területek tájhasználatát. A Fekete-hegy és a Felsőerdő dűlők magasan fekvő területeit erdők foglalják el, a hegyoldalban szőlőterületek,
a medencei részeken pedig gyepek húzódnak. A kelet-nyugat irányú főútvonal mentén szántók terülnek
el, kiterjedésük azonban folyamatosan csökken, s a gyepek visszahódítják az egykor művelésbe vont,
de rossz talajminőségű területeket. A község legjelentősebb vízfolyása a Burnót-patak.

A közigazgatási területfelhasználásának szerkezete

A belterület területfelhasználásának szerkezete

2.3.2 A közigazgatási terület jelenlegi területfelhasználásának mérlege
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2.3.4 A belterület jelenlegi területfelhasználásának mérlege
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14,7
10,5
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A természetvédelmi oltalommal összhangba lévő, azonban a mezőgazdasági termelés visszaszorulását
jelző tájhasználat-váltásokra utal a következő kimutatás:
o A jelenlegi szántóterületek mintegy 50%-a (246,7 ha) jelenleg parlagon van, illetve már gyepesedett.
o A kisparcellás szőlőterületen 17,5 ha-t már nem művelnek, eközben viszont mintegy 10 ha-on
(egykori szántó és gyümölcsös területeken) új telepítéseket végeztek.
o A gyümölcsösök területe –új telepítés ellenére is folyamatosan csökken.
o A szántóterületek elenyésző része, azonban a gyepek 19%-a (89 ha) erősen fásodik.
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

107

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

108

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

109

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

110

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

2.4 A FEJLESZTÉS-RENDEZÉS LEHETŐSÉGEI, KORLÁTAI
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2.4.1 SWOT analizis
Köveskál legfontosabb pozitív és negatív adottságai, a fejlesztés-rendezés lehetőségei és a változás
veszélyei.
Erősségek

Gyengeségek

Természeti, táji, tájképi adottságok

Egységes települési adatbázis, koncepciózus településmarketing hiánya

Értékes élőhelyek, társulások, biológiai sokféleség

Hagyományápolás, identitástudat fejlesztés gyerekcipőben
jár

NP-i védelem, Balaton tv. az értékek fennmaradását célozza
ezért az azokat veszélyeztető beruházások megjelenése
valószínűtlen

Jogszabályok miatt kismértékű fejlesztések is korlátokba
ütközhetnek

Jó környezetminőség

Hiányzó helyi termékfeldolgozás

Épített értékek

Önkormányzat forráshiányossága, csekély önkormányzati
vagyon

Kedvező turisztikai adottságok

Magas a támogatásban részesítettek száma, alacsony a
foglalkoztatottság - munkahelyhiány

Meglévő települések közötti együttműködések

Magas a szürkegazdaság részaránya az üzleti életben –
önkormányzat bevételeit ez is csökkenti

Kulturális adottságok –képzőművészetek jelenléte, galéria,
stb.

Fogyó népesség, a település népességmegtartó képessége
gyengül, korösszetétele romlik

A vendéglátásnak hagyományai vannak, a szolgáltatások
részben ma is elérhetők.

Településképbe nem illeszkedő beépítések

Kiváló szőlőkataszteri területek

Szőlők és gyümölcsösök elhanyagoltsága

Jó településföldrajzi helyzet, megfelelő közlekedési kapcsolatok

a közüzemi szennyvízhálózat hiánya

Gázhálózat kiépítettsége

Felszíni vízelvezetés megoldatlansága

Lehetőségek

Veszélyek

Minőségi idegenforgalmi fejlesztések - kiránduló és kerékpárturizmus fejlesztése, képzőművészet- és fotó, ifjúsági turizmus (ifjúsági nevelés), borturizmus

A település turisztikai potenciáljának kihasználatlanul hagyása

Természeti értékek megőrzése, a fenntartható, hagyományos (pl. szőlő, gyümölcs), temészetkímélő gazdálkodási
módok bevezetése (pl. biogazdálkodás)

Túlzó turisztikai kapacitásnövelés

Helyi termékek –biotermékek- előállítása, forgalmazása

Értékes építészeti emlékek pusztulása, faluképtől idegen új
beépítések megjelenése

A vonzó településarculat megőrzése, a falu –régmúlt időket
idéző- hangulatának megőrzése

Népesség fogyás, fiatalok elvándorlása folytatódik

Építészeti értékek felújítása, megőrzése

A munkanélküliségi, megélhetési gondok hosszútávon rögzülnek

Pályázati lehetőségek kihasználása, külső pénzügyi források
megszerzése Eu-programok fogadása

Pályázati források kihasználatlanul hagyása, az önkormányzat forráshiányossága miatt a pályázatok önrésze nem válik
előteremthetővé

Lokálpatriotizmus erősítése, hagyományok –kézművességfelelevenítése, továbbadása, aktív civil szerveződések bevonása a fejlesztésekbe

közösségi élet kiüresedése, hagyományápolás elsorvadása,
értékvesztés

térségi együttműködés erősítése, kistérségi munkamegosztás

a település „magára maradása”, térségi kapcsolatok kihasználatlanul hagyása
A szennyvízhálózat kiépítése késik, ami a fejlesztési elképzelések megvalósulását hátráltatja
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2.4.2 A fejlesztés-rendezés lehetőségei, korlátai
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2.5 BESZÁMOLÓ A JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓBAN ELHATÁROZOTTAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL
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Az alábbiakban a fejlesztési koncepció stratégiai céljai alapján tekintjük át azok rendezési tervben megjelenő elemeit.
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉNEK ALAPCÉLJAI, PRIORITÁSAI
Az alapcélokkal olyan célrendszert fogalmazunk meg, amely a hosszú távra szóló fejlesztések alapja.
Köveskál fejlesztésének alapvető céljait a vizsgálatokra alapozva az alábbi 5 pontban fogalmazzuk meg:
1. A népességmegtartó képesség fejlesztése, az életminőség javítása.
2. Meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép megőrzése.
3. A turisztikai lehetőségek kihasználása, fejlesztése, visszajáró, igényes látogatói kör kiépítése.
4. Az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezése.
5. Kezdeményezőképes településpolitika kialakítása és a térségi összefogások, feladatmegosztások megvalósítása. Offenzív pályázati magatartás kialakítása.
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
1. A népességmegtartó képesség fejlesztése, az életminőség javítása.
a) A népességmegtartó képesség egyik kiemelt eleme az identitástudat fejlesztése, a közélet-teremtés. Ennek keretében az önkormányzat fontos feladata a település közösségi
életének támogatása, serkentése:
o Évente több alkalommal közösségi rendezvényeket kell tartani a falunap példájára.
o A helyieket meg kell ismertetni múltjukkal, a régi hagyományokkal, történetekkel.
o A lakosságot meg kell ismertetni a térség természeti, épített és kulturális értékeivel.
o Az itt lakókat be kell vonni a települést érintő döntésekbe, a faluszépítésbe.
o A közösségi élet színtereit jó állapotban fenn kell tartani (könyvtár, közösségi ház) és
új helyeket kell teremteni (pl. gyermekeknek modern játszótér).
o A hagyományőrző kulturális programokat, szervezeteket támogatni, gazdagítani kell.
b) Ki kell jelölni egy olyan rendezvényterületet, ahol a programok –a turisztikai szempontoknak is megfelelően- nagyobb érdeklődés esetén (pl. Káli napok) látványosan lebonyolíthatók.
Rendezvényterületként a 483 hrsz-ú parkot és környékét kell kijelölni.
c) Az idősgondozás, idősellátás feltételeit tovább kell fejleszteni, az idősek támogatási rendszerét ki kell dolgozni.
d) A népességmegtartó képesség javítása érdekében segíteni kell a helyi vállalkozásokat,
ösztönözni kell őket a helyi munkaerő alkalmazására. Kiemelt figyelmet kell fordítani azon
vállalkozásokra, melyek nem helyhez kötöttek, szolgáltató tevékenységet folytatnak, hiszen az ő megtelepedésükkel a lakosságszám növekedhet és magasabb lesz a kvalifikált
munkaerő jelenléte.
A környezetet nem károsító, a település lakóit és az ide látogatókat nem zavaró tevékenységek számára –a Balaton tv-el összhangban- a községtől délre gazdasági területet kell
kijelölni.
Az új vállalkozói réteget célszerű arra ösztönözni, hogy irodáit a település lakóterületein –
központjában- alakítsa ki. Pl. informatikai vállalkozások, tervezőirodák illetve azok helyi
képviseletei, stb.
e) Javítani kell a lakossági szolgáltatások színvonalát, meg kell oldani a 14 éven aluliak
szervezett iskolába járását (iskolabusz).
f) Pótolni kell a település infrastrukturális hiányosságait, hiszen ezek a hiányosságok nem
csak környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem a helyi lakosok életminőségre is jelentős hatással vannak.
o Hangsúlyt kell fektetni a modern kommunikációs eszközök terjesztésére. Ennek keretében szükséges a hírközlési és a kábel TV hálózat fejlesztése. A lakosság számára
lehetővé kell tenni a vezetékes hírközlési és kábel TV szolgáltatásokhoz a hozzáférést, hogy a széles sávú Internet elérés hiányában ne kerüljön hátrányba a település
lakó- és üdülő népessége.
o Meg kell oldani a szennyvízhálózat mielőbbi kiépítését, hiszen ennek hiányában a
Btv. 9.§ (5) b) pontja értelmében 2005. december 31. –e után építési engedélyt kiadni
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén
lehetséges.
A csatornahálózat helyét közterületen biztosítani kell.
o Az önkormányzat hosszú távú célként kitűzi, hogy a jelenleg vezetékes infrastrukturális elemeket –településképi szempontok miatt- a község területén földkábelben
kell vezetni.
Ezért a közművek földben történő elhelyezésére helyet kell biztosítani. Bárminemű közműveket érintő földmunka esetén ezzel egyidőben ki kell alakítani -a többi légvezeték későbbi könnyebb, rombolásmentes áthelyezése érdekében- a közműalagutat. Vezetékcsere esetén a légkábeleket minden esetben földkábelre kell cserélni.
o A település csapadékvíz elvezetését meg kell oldani, ennek érdekében részletes
csapadékvíz-elvezetési tervet kell készíttetni, majd ezt követően megvalósítani azt.
o Ki kell építeni a település elkerülő útját, mely a jelentős átmenő forgalom alól képes
mentesíteni a szűk településközpont főutcáját.
A tervezett út nyomvonalát a községtől délre kell elvezetni.
o A község területén a gyalogos közlekedés biztonságos feltételeit meg kell teremteni.
A Fő utcán ki kell építeni a járdát, elkerülő úttal korlátozni kell az átmenő forgalmat, különös tekintettel a terherautó forgalomra.
o Az autóbusz megálló helyét megfelelően ki kell építeni, forgalomtechnikai megoldásokkal a busz számára biztosítani kell a fordulási lehetőséget.
o A szőlőhegyi utak minőségét javítani kell, s ezt követően folyamatos karbantartásukról
gondoskodni szükséges.
Hangsúlyt kell helyezni a lakókörnyezet minőségének fejlesztésére, a falukép javítására.
Ennek keretében fejleszteni kell a települési zöldfelületek minőségét. (falukép, infrastruktúra, stb).
A 483 hrsz-ú közterület parkosítását meg kell oldani.
Új zöldfelületet kell kijelölni a mosóház környezetében ez egykori mélyfekvésű kertek helyén.
A fiatalok és a látogatók számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget.
A község nyugati határában –a kiskertektől északra- új sportterületet kell kijelölni.
A minőségi turizmus megjelenése a szolgáltató szektor eltartóképességét javítja.
A turisztikai szezon meghosszabbítása éves viszonylatban kiegyenlítettebbé teszi a vendéglátásból élők jövedelemszerzési és foglalkoztatottsági viszonyait.
A helyben letelepedni kívánók részére bővíteni kell a lakótelkek kínálatát.
Az új lakótelkek kijelölését a község északi részén a Henyei u.-tól keletre, a Cigánydombon valamint a település déli határáig lenyúló kertekben lehet megvalósítani.
A település egykori mezővárosi rangjához méltó központi szerepre kell törekedni a Kálimedencén belül.

2. Meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép
megőrzése.
a) Köveskál Község Önkormányzata a település táji, természeti környezetét olyan értéknek
tekinti, mely a község hosszú távú fejlesztésének alapjául szolgál.
b) Az önkormányzat feladatának tekinti a tájképi és ökológiai érdekek védelmét, a
természetközeli élőhelyek fenntartását és a biológiai sokféleség megőrzését és ennek érdekében együttműködik a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkkal.
c) El kell készíteni a település táji és építészeti értékkataszterét és ezt követően a helyi védelemre érdemes területeket és a kulturális örökséget hordozó –magasabb szintű védelemben nem részesülő- épületeket oltalom alá kell vonni.
A helyi védelem objektumai: néhány lakóház, présházak valamint szobrok, kőkeresztek.
d) A fejlesztési területek kijelölésekor maximálisan figyelembe kell venni a Btv övezeteit. Ennek értelmében a belterület bővítése a jövőben nem lehet fejlesztési cél. A lakóterületek
fejlesztését korlátozott mértékben, a helyi településszerkezethez igazodva kell megvalósítani. Üdülőterületi fejlesztést nem enged az önkormányzat, a helyi hagyományokhoz kapcsolódó minőségi turizmust szolgáló fejlesztést belterületen kell megvalósítani.
A lakóterületi fejlesztés célterülete a belterület északkeleti és déli része.
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e) Támogatni kell a hagyományos építészeti formanyelvet megőrző épület-felújításokat.
f) Az új épületeknél elő kell írni a hagyományokhoz való alkalmazkodási kötelezettséget.
Ehhez össze kell gyűjteni a hagyományos építészeti formanyelv jellegzetességeit és hozzáférhetővé kell tenni azokat a tervező építészek számára.
Az alkalmazkodási kötelezettséget mind a felújítások mind pedig az új építkezések esetében a község minden portájára ki kell terjeszteni.
g) A táji, természeti értékek megőrzése érdekében –összhangban a Btv.-el valamint a Balaton Felvidéki Nemzeti Park kezelési tervével- minden esetben az adott élőhelynek megfelelő területhasználatot kell folytatni.
h) Összhangban a természet- és környezetvédelmi szempontokkal az önkormányzat ösztönözi az ökologikus gazdálkodási módok elterjedését.
i) Tájképvédelmi szempontok miatt meg kell akadályozni az elszórt külterületi beépítések
kialakulását.
3. A turisztikai lehetőségek kihasználása.
a) Az önkormányzat a település adottságaihoz és hagyományaihoz kapcsolódóan a fő turisztikai
fejlesztési irányokat a következőkben határozza meg:
o bor- és gasztronómiaturizmus fejlesztése
o lovasturizmus felélénkítése
o művészeti érdeklődési körre épülő programok
o települési értékek bemutatása,
o táji, természeti, geológiai értékek bemutatására irányuló turisztikai fejlesztések.
b) A táji, természeti és települési adottságok megőrzése érdekében a település részben a minőségi turizmus megjelenését támogatja a községben részben hangsúlyt fektet a fiatalok környezeti, művészeti nevelésére. Éppen ezért az önkormányzat támogat minden olyan turisztikai beruházást, mely ezen látogatói kör számára szolgál szállás- és programlehetőséggel.
Ennek keretében:
o Az egykori iskolaépületben meg kell teremteni az ifjúsági turizmus és a képzőművészeti
foglalkozások feltételeit.
o Panziókban, egyéb fogadóhelyeken bővíteni kell a szállásférőhelyek számát.
c) A település területén –a helyi hagyományoknak megfelelően- a hétvégi házas üdülőterületek
megjelenését meg kell akadályozni.
d) Köveskál, mint egykori királyi borszállító település a Káli Királyi Borok minősítés elnyerését
tűzi ki célul. Ennek elérése, valamint a település ilyen irányú megismertetése érdekében a
község offenzív marketingstratégiát folytat.
e) A borturizmus felélénkítése érdekében a szőlőhegyre kirándulóutat kell vezetni, e mentén
pincesort kell kialakítani.
A borturizmus hosszú távú nagyarányú fellendülésében bízva néhány pincéből (max. 3-4 db)
álló pincesor részére a városkút környezetében helyet kell biztosítani.
A kirándulóút nyomvonalát a szőlőhegyi pincék értékfelmérését és vendéglátási lehetőségek
vizsgálatát követően kell kijelölni.
A borúthoz csatlakozó pincék ivóvíz ellátását és helyi szennyvízkezelését meg kell oldani, a
közművek számára helyet kell biztosítani.
f) Települési és térségi éves programcsomagot kell kidolgozni az ide látogatók és érdeklődők
részére.
g) A településmarketing fejlesztésére hangsúlyt kell fordítani, ebben az önkormányzat koordináló szerepet vállal.
h) A helyi termékek értékesítését ösztönözni kell és helyet kell biztosítani az értékesítésre.
i) Térségi együttműködésben a turista-, lovas- és kerékpárutak kijelölését és építését folytatni
kell.
Az útvonalak kijelölését a Balatonfelvidéki Nemzeti Park bevonásával kell kijelölni annak érdekében, hogy azok látnivalókban minél inkább bővelkedjenek, azonban kiemelkedő természeti értékeket semmiképpen se veszélyeztessenek.
j) A településkép javítására a zöldfelületek további fejlesztését, a közterületek egységes, a faluképhez illeszkedő virágosítását folytatni kell. Ebben az önkormányzat koordináló szerepet
vállal a növényanyag biztosításával, de a település lakosságát bevonja azok gondozásába.
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A közterületek környezeti színvonal emelésénél, a Fő utcának, a Városkút környezetének valamint a 483, 484 és 548 hrsz-ú területeknek kell elsőbbséget élvezni.
4. Az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezése
a) Támogatni kell a helyi biogazdálkodásból származó mezőgazdasági termékek előállítását és
azok árusítását. Ezért a jövőben elsősorban a turizmushoz, a helyi termékfeldolgozáshoz valamint a kézműiparhoz kapcsolódó vállalkozások számára kell helyet biztosítani.
A fejlesztés területei –a BTV-el összhangban- elsőként a meglévő gazdasági területek (volt majorok), másodsorban azokhoz közvetlenül kapcsolódóan a településtől délre fekvő területek.
b) Ösztönözni kell a területre hagyományosan jellemző gazdálkodási módok valamint növény és állatfajok hasznosításának újbóli megjelenését.
c) Segíteni kell a szőlőgazdálkodás fellendülését.
Szőlőterületek kialakítására a szőlőkataszteri területeket fenn kell tartani.
A szőlőterületek elaprózódását meg kell gátolni.
d) Ösztönözni kell gyümölcsösök telepítését, azonban tájképvédelmi szempontok miatt ezek lehetséges területeit le kell határolni.
Lehetséges területek: Csikházi dűlő, Városalja dűlő, Rétszer dűlő keleti oldala.
e) Segíteni kell a hagyományos gyepgazdálkodás, a rideg állattartás újbóli fellendülését.
5. Kezdeményezőképes településpolitika kialakítása és a térségi összefogások, feladatmegosztások megvalósítása. Offenzív pályázati magatartás kialakítása.
a) A kezdeményezőképes településpolitika kialakulása érdekében az önkormányzat a helyi vállalkozásokkal közösen folyamatosan figyeli a térségben zajló gazdasági folyamatokat és a pályázati lehetőségeket, valamint szükség esetén közvetít a helyi gazdaság résztvevői között.
b) Az önkormányzat ösztönzi a térségi összefogást az infrastrukturális programok megvalósítása
során.
c) Az önkormányzat ösztönzi a térségi összefogást és feladatmegosztást a turisztikai kínálat széleskörű kiépítése érdekében. Összetett koordinációs munka keretein belül meghatározzák az
egyes települések szerepkörét, a turisztikai kínálatban végzendő feladatait.
d) Térségi együttműködésben, egymáshoz kapcsolódó önálló kerékpárutakat jelöl ki az önkormányzat, melyek egyrészt segítenének a környékbeli munkahelyek megközelítésében, de egyben
szolgálják a kerékpáros turizmust is.
e) Térségi együttműködésben az önkormányzat túra- lovas és borutakat jelöl ki.
f) A pályázati lehetőségeket –ahol mód van rá- a szomszédos településekkel közös pályázatokon,
velük együtt használja ki.
g) A célok elérése érdekében offenzív pályázati magatartással az Önkormányzat lehetőség szerint
maximálisan kihasználja a külső anyagi forrásokat (támogatások, pályázati pénzek stb.).
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2.6
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2.6.1 Tájrendezési és természetvédelmi javaslat
TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
A község a Káli-medence közepén, a Balaton-felvidéken fekszik. A bazalthegyekkel övezett, gyengén
tagolt medencében fekszik maga a település.
A medence domborzata gyengén tagolt, talpazatát felső miocén kori homok, agyag, gyöngykavics és
összecementálódott, úgynevezett homokkő-konglomerát alkotja. Ebből az anyagból a medence szélén
országosan is egyedülálló, hatalmas, bizarr formájú kőhátak, kőgörgetegek jöttek létre. A terület
szeizmatikusan érzékeny. Talaja rossz, köves, a termőterületek minősége országos átlag alatti. A település fő nyersanyaga a mészkőmurva.
A térség éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, de már a mérsékelten nedves határán. Az
évi napfénytartam 1960-1980 óra, az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C. Az évi csapadékösszeg 650 mm
körüli, a hótakarós napok átlagos száma 35 nap körüli. Az ariditási index 1,03-1,08, a jellemző szélirány
az északi, az átlagos szélsebesség 3 m/s körül van.
A vízfolyásoknak a Balaton felé van lefolyása. A település a Burnót-patak vízgyűjtőjéhez tartozik, melynek vízgyűjtőterülte mintegy 82 km2 és amely legnagyobbrészt a Káli-medence vizeit szállítja a Balatonba. A patak tulajdonképpen két ágból folyik össze: a Balatonhenye és Kapolcs között elterülő Gyertyánosban eredő Dobogó-pataki ágból és a Fekete-hegy lábánál Köveskál és Balatonhenye között fakadó
vízfolyásból. A két ág Köveskál fölött egyesül. Cholnoky szerint ez utóbbi, kevés vizet hozó, de állandó
patakot tarthatjuk a Burnót-patak forráspatakjának. Valószínű, hogy ezért kapta a közeli terület a „Séd
eleje” elnevezést. A medencében a Sásdi-patak és több ároknak nevezett vízfolyás torkollik a Burnótpatakba, amely Ábrahámhegy községen keresztül az un. „Bökorr”-nál a Balatonba folyik. Vízhozamának
éves átlaga hosszabb időszakot tekintve 0,2 m3/s, de száraz, aszályos években ez az érték a felére, sőt
esetenként a negyedére csökkent.
A térség forrásainak száma magas, de vízhozamuk ritkán tetemes. Kiemelkedik közülük a köveskáli
Sásdi-forrás.
Község
Köveskál

Név
Cserekút-forrás
Kiscsere-forrás
Sásdi-forrás
Toldi kút
Térdes f.

Eredeti
hozam
Y
Z
l/min
539.230 270,0 pannon üledék 10
EOV

X
173.47
0
173.70
0
171.29
0
170.53
0
173.37
0

Kőzet

539.490 280,0 pannon üledék 8
538.890 139,0 a. triász mész- 504
kő
541.540 154,0 a. triász dolo- 8
mit
540.490 210,0 pannon homok

Forrás:Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás – Környezetvédelmi Program
Összefüggő talajvízszint csak a völgyekben található 4-6 méter között. Keménysége 25 nk° körül van. A
szulfáttartalom 60 mg/l alatti, a nitrát sok helyen koncentrálódik. A rétegvíz mennyisége kb. 1l/s km2.
A Balaton-felvidék önálló karsztvízrendszere földtani tektonikai okból jóval tagoltabb, összefüggései kis
területen érvényesülnek. A paleozoós zónától az Eger-patak völgyéig elterülő részt évtizedekig önálló
áramlási rendszernek tekintették. Kővágóőrs, Káptalantóti, Nemesgulács, Szentbékálla, Balatonhenye,
Köveskál és részben Kékkút ebbe a geológiai tagolt övezetbe tartozik.
A kistáj a Balatoni flórajárásban (Balatonicum) helyezkedik el. A kistáj legelterjedtebb potenciális erdőtársulása a cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum patraeae-cerris panninicum), a molyhos cseres
tölgyesek
(Orno-Quercetum
pubescenti-cerris
pannonicum)
és
a
cserszömörcés
karsztbokorerdők(Querco pubescenti-Cotinetum balatonicum). A területen fellelhetők még a gyertyános
tölgyesek (Querco petrae-Carpinetum pannonicum, Querco robori-Carpinetum pannonicum) és a hárskőris sziklai erdők (Tilio-Fraxinetum) foltjai. Az erdők átlagos évi folyónövedéke alacsony.
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TÁJFEJLŐDÉSI FOLYAMATOK, TÁJTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTÉKELÉSE
A tájalakulási tendenciákra, a mai tájkép, területhasználat kialakulására régi térképekről, fennmaradt
levéltári iratokból, tizedlajstromokból, birtokperek leírásaiból valamint az 1800-as évek végétől a művelési ágak területi adatsoraiból következtethetünk. A tájfejlődési folyamatok ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezés folyamán a területfelhasználás meghatározása, az esetleges tájhasználat-váltásra
tett javaslatok, a táj jövőbeli változása összhangban legyenek a terület eddigi, egyedi fejlődésével.
A Balaton-felvidéki táj már évezredek óta vonzó az ember számára. A község és környéke Kál horka téli
szállása lehetett. A terület betelepülése a XI. és a XIII. század közé tehető. Az első letelepülők a változatos táji adottságok mellett minden bizonnyal a vízben való gazdagság miatt részesítették előnyben ezt a
területet.
Az első időkben a Káli-medence lakói jórészt a királyi várszervezethez tartoztak. A nemzetiségek belháborúi miatt azonban –hasonlóan az ország sok részéhez- a Káli-medencében lévő királyi birtokok is
széthullottak. A püspököt ért támadást követően kárpótlásként káli birtokot kapott, így a XIII. században
a terület részben egyházi birtok lett és a veszprémi káptalan birtokolt szőlő, szántó és rétterületeket a
faluban.
A környező tájról, annak használatáról részletesebb információkkal csak az 1700-as évektől rendelkezünk. Az 1783-ban készült első katonai felmérésen jól látszanak a Fekete-hegy és a Felsőerdő dűlő erdei valamint a községtől délre elterülő gyepek. A Fekete-hegy oldalát kiterjedt szőlőterületek foglalják el,
míg a szántók viszonylag csekély helyen összpontosulnak. A vízfolyásokra települve több malom is felfedezhető.
A 19. század közepén (1858) készített második katonai felmérésen a az előző állapothoz hasonló kép
tárul fel. A Fekete-hegy, Hegyesti-hegy és Sostoj-erdők két oldalról védik a gyepekkel, szántókkal övezett falut. A Kornyi-tó környéke és a Sásdi-rét mellett kiterjedt rétek húzódnak a községtől délkeletre, a
vízfolyás (Kornyica-B) mellett. A szántók a magasabb és mélyebb területek közötti sávban, a keletnyugat irányba haladó főút mentén sávosan jelennek meg.
Ez a tájhasználat a régi térképek tanúsága szerint jórészt állandósult, csak részleteiben módosult a következő évszázadban. Évszázadokon át a szőlőművelés játszott meghatározó szerepet, az állattartás és
a szántóföldi növénytermesztés csak másodlagos volt, hiszen a település adottságai, a kedvezőtlen talajviszonyok a mezőgazdasági művelésnek hagyományosan nem kedveztek. Így erősen korlátozott volt
a termeszthető fajok száma és a művelési módok is eltértek az ország többi részétől. A szarvasmarhatartás dominanciáját indokolta a szőlő talajerő-utánpótlási igénye (trágyázás) valamint a talajmegmunkálás nehézsége (igás ökör) is. A rozs gabonafélék közötti kiemelkedő szerepét pedig a szarvasmarhaállomány mérete indokolta. A juhállomány a múltban nem volt jelentős, nagyobb mértékű megjelenése a
XX. századra tehető.
A növénytermesztésben első helyen állt az őszi vetés, amit a tavaszi vetés majd a hüvelyesek követtek.
Kenyérgabonaként búzát valamint rozsot, termesztettek. Árpa, zab illetve néhány gazdaságban köles és
tönköly is szerepelt a termesztett növények között. A XVIII. századtól kezdve megjelent a kukorica is, a
XIX. század folyamán elterjedt, de nem vált dominánssá. Ezzel egyidőben az eddig erdei makkoltatáson
tartott disznókondák helyett fajtaváltással áttértek a helyben történő állattartásra, de a rideg állattartás a
XVIII. századtól a XX. századig megőrizte pozícióját.
A takarmányozás igen érétkessé tette a legelőket. A rétek egy a részét közös legelők jelentették, ahol a
közös csordát legeltették, másik részét a magánrétek alkották, ahonnét a szénát nyerték.
A XIX.-XX. században a kisbirtok volt az uralkodó. A takarmány- és a gabonanövények közel azonos
arányban részesedtek a termőterületekből.
A kedvezőtlen adottságok miatt az agrotechnikai újítások csak késve, sokszor részben jelentek meg a
területen. Az emberi munkaerő használat magas arányú volt.
A szőlőkben és a lakóépületek mögötti kertekben elterjedt a gyümölcstermesztés, mely fontos szerepet
játszott a kereskedelemben. A csonthéjúak közül a mandula volt elterjedt, még a kiöregedett szőlők helyét is ezzel ültették be. Elterjedt volt még a szilva, az alma, a cseresznye, a meggy, a körte és a barack
is.
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Az 1880-ban készül térképen már látható a községtől keletre, az úttól pedig északra fekvő, máig jellemző szőlőterület. A szőlőművelés dominanciáját jelzi az az alig egy évtizeddel későbbről fennmaradt kimutatás is, mely az egyes művelési ágak mértékét ha-ban adta meg.
Művelési ágak megoszlása 1935-ben

Művelési ágak megoszlása 1962-ben

13%

15%
39%

50%
26%

34%
11%

szántó

12%

szőlő, kert gyümölcsös

rét, legelő

erdő

szántó

szőlő, kert gyümölcsös

rét, legelő

Művelési ágak megoszlása 1895-ben

Művelési ágak megoszlása 1984-ben

16%

18%
33%

40%

25%

35%
16%

szántó

erdő

szőlő, kert gyümölcsös

rét, legelő

17%

erdő

szántó

Művelési ágak megoszlása napjainkban

Művelési ágak megoszlása napjainkban

9%

szőlő, kert gyümölcsös

rét, legelő

erdő

Forrás: www.takarnet.hu

16%
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34%
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gyümölcsös

szántó

szőlő

A művelési ágak századfordulós megoszlását a mellékelt grafikon ábrázolja. Mint látható a szőlő, kert,
gyümölcsös művelési ágak -melyek közül minden időben a szőlőművelés volt domináns- a termőterületek közel 1/5-ét foglalták el. Ennek jelenősége annak fényében méginkább nagy, hogy ekkorra lezajlott a
területen a 19. század nagy járványa, a filoxéravész. Gyepek borították a határ ¼-ét, míg a főként a
magasabb területeket elfoglaló erdők aránya 18% volt. A fennmaradó területet –az összes terület mintegy 40%-át- szántóként tartották nyilván.
Egy1930-ban készített térképet vizsgálva első ránézésre jelentős változás nem tapasztalható a
köveskáli határban. Az 1935-ös területi adatsor azonban bizonyítja, hogy az erdők és szőlőterületek foKÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
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kozatos visszaszorulásával a szántók aránya a meglehetősen rossz termőviszonyokhoz képest igen
magasra, 50%-ra kúszott fel. A múlt század első harmadában készült térkép egyik érdekessége, hogy
míg az 1880-as felmérésen csak jelzésértékűen jelennek meg a Fekete-hegy platóján található tavak,
addig ez a térkép igen karakteresen kiemeli azokat.
A 20. század közepétől a területhasználatok megoszlása jelentős változáson esik át. A településtől délre
kiterjedt gyümölcsös látható (lsd. 1952-ben készült térkép), a szántóterületek visszaszorulóban, az erdő
és szőlőterületek mérete ha lassan is, de ismét gyarapodásnak indul, a gyepek kiterjedése jelentős mértékben növekszik.
Ez a tendencia a következő évtizedekben sem változik. A szántók a 80-as évek közepére már csupán a
művelt területek 1/3-át foglalja el, míg a gyepek kiterjedése eléri az elmúlt száz év maximumát és mintegy 35%-kal domináns területhasználattá válik.
A Káli-medence Tájvédelmi Körzet 1984-es megalakulásától ez a táji, tájképi, természeti, geológiai és
épített értékekben oly gazdag terület a természetvédelem látókörébe került és azóta ez a védelem is
jelentős hatással van a területhasználatokra. Ennek köszönhető az erdő- és gyepterületek fennmaradása, a terület tájképi adottságainak megőrzése.
Sajnálatos azonban, hogy az elmúlt negyed évszázadban a szőlőművelés lassan háttérbe szorult, és bár
a szőlőterületek még mindig meghatározó elemei a tájnak, az ezredfordulóra a művelt területek kiterjedése jelentősen csökkent.
JELENLEGI TÁJHASZNÁLAT, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A település teljes közigazgatási területe napjainkban mintegy 1450 ha, melynek kb. 95%-a külterület.
A változatos domborzati viszonyok és a tájhasználatok harmonikusan illeszkednek egymáshoz. A településtől északnyugatra a Fekete-hegy oldalában szőlők terülnek el, a magasabban fekvő részeket gyepek és erdők, a hegylábi területeket a főúttól és a településtől északra főként szántók és gyepek foglalják el (Töltésalja, Rétszer, Csíkházi dűlő).
A falutól északkeletre kiterjedt gyepterület (Felsőerdő dűlő nyugati oldala), a közigazgatási határ menti
részeken erdőfolt (Felsőerdő), a domboldalban nagyparcellás szőlők és szántók (Mezőmál) területnek el.
Az északi részek domb- és hegyoldalai területhasználatának hármas tagolódásával szemben a medencei területeken főleg a réteké és legelőké a hangsúly. Közülük is kiemelkedik a Sásdi-rét (Alsósásdi dűlő). A közigazgatási terület déli, délkeleti határán vizuális zárást biztosító erdőkön (Cser dűlő, Horog dűlő) és néhány kisebb művelt parcellán kívül a falutól délre gyümölcsösök (Városalja dűlő) teszik változatosabbá a lépet.
A közigazgatási határ keleti peremén a műúttól északra található kisparcellás, valamint délre elhúzódó
szőlőterületek szerkezetileg már inkább a monoszlói területekhez kapcsolódnak.
A település területének összesen mintegy 16 %-át borítja erdő, mely az országos átlag (19 %)alatti érték. Ez a viszonylag alacsony arány a község medence közepi elhelyezkedésével magyarázható. Ennek
tükrében nem meglepő, hogy az erdőterületek jelentős része három nagyobb tömbben, s jórészt a hegyilletve dombvonulatokon helyezkedik el. Az állami erdők aránya alacsony, mindössze 14%. Mivel a település teljes közigazgatási területe természetvédelmi oltalom alatt áll, az erdőállomány erdészeti elsődleges rendeltetése is természetvédelmi célú. Értéket tekintve kiemelkedik a Fekete-hegy platóján található
mintegy 35,6 ha, mely fokozottan védett terület. Emellett mintegy 100 ha-on talajvédelmi szerepe van az
erdőknek.
A területen meghatározó faj a molyhos tölgy, mely a cserrel és a virágos kőrissel alkot értékes állományokat. Az egyéb kemény lombú fafajok (mezei juhar, virágos kőris) szintén a természetes társulások
elemei. A lágy lombú fajok közül főleg a hársak és a vízfolyásokat kísérő fűzek a meghatározóak. A fenyők aránya szerencsésen alacsony (kb. 7%), a társulások jórészt alig háborítottak.
A természetvédelmi megkötések miatt csökkentett mértékű erdőgazdálkodás miatt jellemző az idős és
középkorú erdők túlsúlya. Ezek vadeltartó képessége főként közepes, mintegy 20%-ban azonban gyenge. A vadállomány növelése sem természetvédelmi sem pedig talajvédelmi szempontból nem célszerű.
A község területén igen jelentős a gyepek aránya, a földhivatali nyilvántartás szerint mintegy 34%. A
medencealji területekre az összefüggő gyepterületek jellemzők (Alsósásdi dűlő, Ábrahám táj, Palota,
Felső- és Alsótód dűlő, Tüskés, Darabszállás), melyeket csak néhol szakítanak meg kisebb művelt parKÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

123

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

cellák. A helyszíni vizsgálatokra alapozva kijelenthető, hogy a ténylegesen gyepes, illetve begyepesedő
területek aránya a medencei részeken a fenti értéknél magasabb. Természet-, táj- és tájképvédelmi
szempontból fontos, kiemelkedő értékű területek ezek a nemzeti parkon belül is. Területükön –részben a
nemzeti park- legeltetéses állattartást folytatnak.
A szántóterületek aránya a gyepekéhez hasonló, a fölhivatali nyilvántartás szerint mintegy 38%. Valójában a művelt területek aránya ennél alacsonyabb. Összefüggő területük a település belterületétől keleti
irányba (Mezőmál dűlő), húzódik.
Az intenzívebb mezőgazdasági kultúrák közül a gyümölcsösök aránya mintegy 3%. A régebben oly népszerű mandulára mindössze a falutól északra egy kisebb, öregedő parcella emlékeztet. Jelentős ültetvények a községtől délre, a mezőgazdasági majorok környezetében találhatók, ahová őszibarackot telepítettek.
A település szőlőkataszter szerinti I. osztályú területei a Balatonfelvidéki borvidék Káli körzetéhez tartoznak. Erre elsősorban a kedvező kitettség és a napsütéses órák magas száma teszi alkalmassá. Jelenleg
a szőlőterületek mintegy 9%-ot tesznek ki, meg kell azonban jegyezni, hogy az I. osztályú kataszteri területek jelentős részén nincsen ma telepítés, azokat részben szántóként, kisebb részt pedig gyepek borítják.
A kisüzemi művelésű, kertes szőlőterületek (korábbi zártkertek) összterülete a földhivatali adatok szerint156 ha. Ezek a területek tájképi és szerkezeti szempontból is egy egységet alkotó, meghatározó
elemei a tájnak miközben a régi pincék építészeti értéket is hordoznak.
A közigazgatási területen a külterületi beépítés –eltekintve a “szőlőhegyi” területektől- nem jellemző és
tájképvédelmi szempontból nem is kívánatos. A falutól délre elhelyezkedő régi majorok jelenleg erősen
alulhasznosítottak.
TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁST JELENTŐ ADOTTSÁGOK
A község tájtörténeti áttekintéséből és a jelenlegi tájhasználat vizsgálatából kitűnik, hogy jelentős területhasználati korlátot, környezeti problémát okozó irreverzibilis tájhasználati konfliktusok a vizsgált területet nem terhelik. Funkcionális tájhasználati problémát a helyszíni vizsgálatok szintén nem tártak fel.
Ennek oka részben a terület hosszú időre visszanyúló kiemelt (országos szintű) védelme lehet. A táji,
természeti értékek megóvására irányuló törekvés erőteljes jogi korlátokat állít a terület beruházói elé.
Ezek a jogszabályok (31/1997 KTM rendelet a védetté nyilvánításról valamint a Balaton törvény) erőteljesen befolyásolják a település terjeszkedését, fejlesztését és annak irányát, a községben folytatható
gazdasági tevékenységek jellegét. Éppen ezért egyszerre foghatók fel korlátként, valamint a természeti
értékek megőrzésének biztosítékaként, azaz egyedülálló lehetőségként is.
A térség üdülési potenciáljának és egyéb értékeinek megóvása érdekében a Balaton törvény számos
szigorú intézkedést hoz. Ezeket a Térségi összefüggések, területrendezési előzmények c. fejezetben
mutattuk be. A táj- és természetvédelmi érdekeltségű övezetekről részletesebben a természeti értékek
védelméről szóló fejezetben szólunk.
A beépített területen vizuális konfliktust okoznak a közterületet pókhálószerűen behálózó légvezetékek.
Ezek főként a település központjában, az ősi településmagban okoznak esztétikai problémát.
Köveskál területén szennyeződésekre különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek
találhatók. A felszín alatti vízbázisok kiterjedését az alábbi ábra mutatja.

Felszín alatti vízbázis
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME
A település táji, ökológiai valamint tájképi
szempontból kiemelkedően értékes területen fekszik.
A térség geológiai sokszínűsége változatos növényvilág megjelenését tette lehetővé, ami pedig kedvezett a gazdag fauna kialakulásában. Mindezek, valamint a
Káli-medence egyedülálló tájképi adottságai és a község építészeti értékei miatt
összességében olyan értékes természeti
és táji környezet alakult ki, mely országos szinten is a legmagasabb védelmet
érdemli.
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Természeti, táji értékek
A falu környezetét többnyire száraz gyepek és erdőfoltok valamint kevés, gyenge minőségű szántó alkotja. A medence természeti kincsei közül kiemelkedőek a geológiai értékek. A rendkívül változatos kőzettani felépítés (délen permi vörös homokkő hegysor, északon bazalthegyek, nyugaton mészmentes
homokkő konglomerátumok, keleten és a medence közepén a mészkövek és dolomitok változatos formái) egyedülállóan sajátos térszínformákat hozott létre. A bazalthegyek nagy kiterjedésű platóval nyúlnak a terület északi határáig, az Eger patak völgyéig.
A medence síkjából több helyen is bazaltkúpok emelkednek ki (Hegyestű, Kis-Hegyestű, LaposHegyestű, Kereki-domb). A hegyoldalak száraz termőhelyi viszonyai miatt változatos fajösszetételű lombos erdők, elsősorban pannon cseres-kocsánytalan tölgyesek és melegkedvelő cseres-molyhos tölgyesek fordulnak elő. A párásabb klímát kedvelő gyertyános-tölgyesek és bükkösök csak igen kis területen
fordulnak elő. Előbbi a Brunót-patak mentén és a Horogi-séd völgyében, utóbbi a Fekete-hegyről lefutó
Vaskapu-árokban találhatók.
A Fekete-hegy bazaltplatójának apró mélyedéseiben kialakult tavakban két helyen is tőzegmohaláp maradt fenn a jégkor óta. Bika-tóban felemás levelű boglárka, a Barkás-tóban tőzegmohaláp
taláhatómocsári pajzsikával. A hegy nedves láprétjein számos védett orchidea, a ritka kornistárnics és a
védett nőszirmok négy faja él.
A terület kimagasló botanikai értékei a láprétek. A Köveskáltól nyugatra elterülő Sásdi-réteken él hazánk
legnagyobb lisztes kankalin populációja. Az itt található a fokozottan védett havasi növény mellett itt
pompázik a szibériai nőszirom és az illatos hagyma is.
Szintén sajátos vízi élőhelyek alakultak ki a Kornyi-tóban és a Brunót-patak mentén az alsó temetőtől
délre. A medence közepén dolomit és mészkőhátak lápréteket szabdalnak fel és veszik körül a 15 ha-os
Kornyi-tavat, mely rendkívül gazdag madárvilággal rendelkezik. Szentbékálla, Kővágóőrs és Salföld mellett a hajdan nagyobb kiterjedésű, de az évszázadok folyamán malomkőfaragásra felhasogatott kőtengerek maradványai Európa-szerte híres geológiai értékek. A legszebb közülük a szentbékkállai kőhát
zömmel eredeti állapotban megmaradt sziklasorozata.
A múltban itt végzett meliorációs munkák majdnem tönkretették a területet, de az 1994-ben végrehajtott
nagyszabású élőhely-rekonstrukcióval sikerült ezt az egyedülálló élőhelyet megmenteni. A BalatonFelvidéki Nemzeti Park hatéves fejlesztési terve (2003-2008) egyik célkitűzése a rekonstrukció (vízviszszatartás, szukcesszió lassítása) folytatása, a lápréten található védett növénytani értékek megóvása
érdekében a területre kerülő vizek visszatartása.
A száraz dombhátak jellegzetes fajai a tavaszi hérics, fekete kökörcsin, sömörös kosbor és a pókbangó.
Védettségek
A terület országos szintű védelme 1984-ig nyúlik vissza. Felismerve a több település közigazgatási területét is érintő tájegység különleges táji- és természeti értékeit, az OKTH elnökének6/1984. (XII. 29.)
OKTH rendelkezésével létrejött a Káli-medence Tájvédelmi Körzet összesen 9110,6 ha-on. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park létesítéséről a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet intézkedik. A nemzeti park a területen található korábban kialakított védett természeti értékeket is magába foglalja, így lett a Káli-medence
(a Hegyesdi Várheggyel valamint a Badacsonyi Tájvédelmi Körzettel együtt) is a nemzeti park része.
A Nemzeti Park védetté nyilvánításának célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek,
termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási
módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalakítását megelőzően néhány hónappal kihírdetett 13/1997.
(V.28.) KTM rendelet előírja a védett természeti területek és értékek nyilvántartását. Külön intézkedik az
Országos jelentőségű területek nyilvántartásáról. Az így előállított „Törzskönyvek” a természeti érték
minden jellemző vonását tartalmazzák.
A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997. (V.28.) KTM rendelet 3 övezeti (zóna) besorolást tartalmaz:
• vagy természeti övezet: ide azok a szentély jellegű” területek sorolandók, amelyeken az élőlénytársulások állományai, illetve ezek egymáshoz kapcsolódó mozaikja zavarásmentes, természetes állapotban található, amelyben az állományok a társulásra jellemző maximális,
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125

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

•

•

vagy ahhoz közeli fajszámmal vannak jelen, a domináns és kísérő fajokon kívül ritka védett
fajokat is tartalmaznak, degradációra utaló fajok alig fordulnak elő bennük.
vagy kezelt természeti övezet: ide azok a területek sorolandók, amelyeken a különböző élőlénytársulások állományai, ill. ezek mozaikjai természet közeli, csekély mértékben bolygatott
állapotban található. Az emberi beavatkozás nem jelentős, a közel természetes állapot fenntartását célozza, pl. erdészeti kezelés, kaszálás, hagyományos legeltetés, szőlőművelés. Az
állományokban a fajszám társulásra jellemző maximális közelségben van, a színező elemek
aránya jelentős, a degradációra utaló fajok aránya nem jelentős.
vagy bemutató övezet: az infrastruktúrát is magába foglalja, a tömeges turizmus fogadására
alkalmas területek, utak, épületek, ipar, adminisztráció, kiépített bemutató területek, pihenőhelyek, stb. tartoznak ide.Ebben a zónában előfordulhatnak a területre jellemző élőlénytársulások erősebben bolygatott állományai, vagy azok helyén kialakított ültetvények (akácos, fekete fenyves), túlhasznált legelők, tájjellegű mezőgazdasági kultúrák is.

Az övezeti besorolás fontossága abban nyilvánul meg, hogy a besorolást megelőzi a terület átfogó természeti állapotfelmérése, amely kiterjed a meglévő értékekre és az azokat veszélyeztető körülményekre
és a veszélyeztetettség mértékére.
Köveskál igazgatási területére a fokozottan védett övezet több eleme esik. Közülük talán legjelentősebb,
de feltétlenül legismertebb a községtől délnyugatra fekvő Sásdi-rét. Szintén a legmagasabb fokú védelmet érdemlik az Alsó- és Felsőtód valamint a Tüskés dűlő gyepei, a Feketehegy, valamint a Horog dűlő
egy része.
A kezelt természeti övezet legnagyobb kiterjedésű foltja a Felsőerdő, de ide tartozik a Sásdi-réthez kapcsolódó két kisebb gyepterület is. Közigazgatási terület fentebb nem említett részei a bemutató övezetbe
tartoznak.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek) kihirdetése, kijelölése a 275/2004.(X.8.) Korm. rendeletben történt meg. Eszerint Köveskál közigazgatási
területét 2 Natura 2000 terület érintené: Maga a Sásdi rétek valamint a Feketehegy. Mindként terület a
nemzeti park természeti övezetébe tartozik.
Tájképvédelmi szempontból a teljes Káli-medence kiemelt területként értelmezhető. Ezen belül a „Balaton törvény” (2000. Évi CXII. tv.) is tartalmaz lényeges elhatározásokat és előírásokat. A törvény szerint
táj és településkép-védelmi övezet egyaránt érinti a település területét. Az övezeten belül Tájképvédelmi,
illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területbe (T-1) tartozik északnyugaton a
Feketehegy teljes szőlőterülete (A hegyvonulat oldalát hajdan teljesen –ma már jelentős megszakításokkal- végeláthatatlan szőlők borították. A területen található jellegzetes régi pinceépületek közül több a
mai napig fennmaradt), északkeleti irányba a Felsőerdő kivételével a főúttól északra szinte a teljes medence, a községtől délre pedig a Nyúlszalasztó, Ábrahám táj, Horog és Cser dűlők kivételével a teljes
közigazgatási terület. Mindezeken túl Köveskál településmagja településkép-védelmi terület (T-2) besorolású.
Szintén nemzetközi szintű védelmet jelent az ún. Ramsari terület a 8001/1997. (K.É.Ért.4.) KTM tájékoztató (A „Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzéké”-be bejegyzett hazai védett vizekről és vadvízterületekről). A Magyarország területén található mindössze 23 terület közül közvetlenül egyik sem érinti a
közigazgatási határt, azonban a Balaton –az egyetlen hazánkban október 1. és április 30. között időszakosan védett terület- alig néhány kilométerre fekszik a községtől. Bejegyzése 1989-ben történt meg. A
településen található tavak tehát a madárvonulás tekintetében nem kiemelten fontos területek, ornitológiai szempontból azonban igen jelentősek. A Fekete-hegyen holló, a Kornyi-tónál fekete gólya és kócsagok is előfordulnak. Ez utóbbi vízfelület tehát–a környező nedves rétekkel együtt- értékes madárvonuló
hely.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igen fontos érzékeny természeti területei közé tartozik –a mellékelt ábrán 2.1.3.-al jelölt- Kálimedence. (Forrás: Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal)
Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.
Köveskál területén több ismert forrás található, közülük legjelentősebb a
Sásdi-forrás. A történelmi faluközpont határán található mosóház jelentős,
ismert értéke a településnek.
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TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT

A településrendezés feladata a természeti adottságokhoz igazodó, történeti hagyományokon alapuló
tájszerkezet, tájkarakter védelme, valamint ezekkel összhangban a település fejlődését elősegítő gazdasági irányvonalak meghatározása.
A település fejlődése a táj- és természetvédelmi valamint a gazdálkodási és turisztikai érdekek összehangolásával valósulhat meg jövőben.
A fentiek érdekében:
•

Javasoljuk az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezését. A mezőgazdasági termékstruktúraváltás jó lehetőségeket hordoz magában, amennyiben az Európai Unió által is támogatott ágazatok (erdősítés, biogazdálkodás, egészséges élelmiszerek) irányába sikerül elmozdulni.
A természetvédelem számára előnyös, ha kiemelten értékes területei szomszédságában ökologikus szemléletű gazdálkodás folyik, míg a környezetkímélő biogazdálkodásból élőknek jó reklámerővel bír, vásárlóik számára plusz biztosítékként szolgál, ha termékeiket szigorúban felügyelt
területen állítják elő.

•

Az ökologikus gazdálkodás szempontjait figyelembe vevő hagyományosan erős szőlőgazdálkodás mellett a gyepgazdálkodás és az ahhoz kapcsolódó extenzív állattartás erősődésére is lehet
számítani, s az egykor jelentős gyümölcstermesztés íly módon történő újbóli feltámasztása is ismét vesenyképessé válhat. Emellett lehetőséget hordoz magában a gyógy- és fűszernövények
termelése is.

•

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a helyi termékfeldolgozásra.

•

A meglévő természeti és táji értékek megőrzése érdekében a lakosság megismertetése ezen értékekkel, a környezettudatosság fejlesztése kiemelt feladat kell legyen.

•

A táji, természeti és épített értékek átgondolt, egységes rendszerben történő bemutatását úgy
kell megvalósítani, hogy az az értékmegőrzést maximálisan lehetővé tegye.

•

A környezeti adottságok és a jó környezetminőség megőrzésére (ld. Környezetvédelmi javaslatok) hangsúlyt kell fektetni.

•

A külterületi beépítéseket – összhangban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervével és a Balatoni Területrendezési Szabályzatával- erősen korlátozni kell.

•

A külterületi földingatlanok további felaprózódását – különös tekintettel a szőlőhegyi parcellákrameg kell akadályozni mert ez a folyamat a gazdálkodás gátjává válhat.

•

A szőlőhegy tájhasználatát, hagyományos megjelenésű pincéit meg kell őrizni. A terület turisztikai haszonítását borút kialakításával, s annak a környék borút-hálózatába történő bekapcsolásával lehet megvalósítani.

•

Erősíteni kell a kül- és belterületi zöldfelületi elemek közötti kapcsolatokat.

•

A szomszédos településekkel közösen a turistautak rendszerének átgondolt, a turisztikai érdekeken túl tájvédelmi szempontok figyelembevételével történő fejlesztését meg kell valósítani.

•

A természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával lovas és kerékpár útvonalat kell kijelölni.

•

A felhagyott szántóterületeken törekedni kell az egykori természetes, honos növényállomány
visszaállítására. A medencei területeken –természet és tájképvédelmi szempontok miatt- a gyepeket kell előnybe részesíteni. Erdősítésnél, mezővédő erdősávoknál és takarófásításnál minden
esetbenhonos fajokból álló, elegyes állományt kell telepíteni.

•

Talajvédelmi szempontok miatt megfelelő borítottságra kell törekedni az év minél nagyobb részében. Amennyiben az alkalmazott műveléssel a domborzati, talaj- és csapadékviszonyok alapján a talajvédelem nem biztosítható, a művelési módot az adottságoknak megfelelően meg kell
változtatni

•

A község területén található forrásokat, felszíni vízfolyásokat, azok természetes partvonalát, természetes vagy természetközeli állapotban fenn kell tartani.
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•

A láprétek védett növénytani értékeinek megóvása érdekében a területre kerülő vizek visszatartása tájvédelmi rekonstrukció keretében meg kell oldani. A tervezett beavatkozások elvégzésében a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkot támogatni kell.

•

Kiemelt figyelmet kell fordítani az illegális hulladéklerakások megelőzésére, szükség esetén ezen
lerakóhelyek felszámolására.

•

Javasolni kell a Btv. által meghatározott –főként a medence területét érintő- jelentős mértékű erdősítési elképzelés felülvizsgálatát főként tájképvédelmi szempontok miatt.
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2.6.2

Köveskál környezetalakítási javaslata

a) ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
Mint a Káli-medence minden faluja, Köveskál is ősi település. A Kál szó mindenütt Árpád egyik vezérére,
Kál horkára, míg a helység előneve köves viszonyaira utal. A Káli-medence lakói –így Köveskálé is jórészt a királyi várszervezethez tartozó népek és szabadokból álló várjobbágyok lehettek.
A nemzetségek belháborúi miatt –hasonlóan az ország sok részéhez- a Káli-medencében lévő királyi
birtokok is széthullottak. A püspököt ért támadást követően kárpótlásként káli birtokot kapott, így a terület a XIII. században már részben egyházi birtok.
A község nevét 1291-ben említik először okleveleink, amelyekben egyházi nemesekről esik szó. A falu
nagyobb része –szőlő, szántó és rétterületek- a veszprémi püspökség birtoka volt. A püspök az itt élő
családokat sorra nemesi rangra emelte, így a település hamar tisztán nemesi faluvá alakult át. 1430-ban
püspöki községnek nevezték.
1542-ben 12 nemesi családról vannak írott források. 1548-ban az egész falut felégette a török. Nemesi
része adót fizet a töröknek, püspöki részét ekkor már nem említik.
A község egyes források szerint 1700-ban lakatlan, de1711-ben a pestisjárvánnyal kapcsolatban már
jegyzik nevét. 1720 után jelentősen fejlődik e magyarok lakta település és virágzik a szőlőkultúra.
Köveskál katolikus temploma a16. században készült templom helyén a 18. században épült újjá. A református templomot 1769-ben adták át. Ebben az időben reformátusok gyülekezete nagyobb, de a falunak református és katolikus tanítója is van. Külön iskolaépületet a reformátusok tartottak fenn.
A 18. században lassú ütemben, de az évtizedek során szaporodott a lakosság. 1785-ben 823 lakosa
volt, 1828-ban 76 nemesi családról történik említés. Ebben az évtizedben a település mezővárosi rangot
kapott és évi két országos vásárt rendezhetett. Mezővárosi rangját a XIX. század végéig megőrizte. Egy
1873-as forrás szerint a községben a szőlőművelés igen jelentős, de emellett a Séd-patakon két vízimalmot is üzemeltettek.
Az 1880-as nagy filoxéravész a környező szőlőterületeket tönkretette. Ekkortól a fő bevételi forrást az
állattartás és a gyümölcstermelés adta (szilva, meggye, őszibarack, dió, mandula, alma).A legmagasabb
népességszámot 1890-ben érte el a község, amikor 1098 lakosa volt. Ezt követően a lakosságszámot
folyamatos fogyás jellemzi. 1910-ben a lakosság 80 %-a a mezőgazdaságból élt, 11 %-a ipari tevékenységet folytatott. Közben a múlt század végén kipusztult, de hagyományosan fontos szerepet betöltő szőlőket 1935-re újratelepítették.
A II. világháború után a település fejlődésnek indult. Új középületek épültek, vízvezetéket, burkolt utakat
készítettek. 1949-ben megalakult Termelőszövetkezete, mely 1974-ben egyesült a kővágóörsivel. A
szövetkezet fő profilja az állattartás, a szőlőtermesztés és a borászata volt.
Az 1980-as évektől ötszáz alá csökkent az itt élők száma, 1980-ban 483, 1997-ben 465 lakosa volt. Az
elvándorlás különösen az ötvenes évektől jelentős. A férfilakosság a távolabbi üzemekben, gyárakban
keresett munkaalkalmat. Mára több új ház épült, sok régi nemesi kúriát, parasztházat, borospincét is
felújítottak, azonban jelentős gondot okoz a helyi munkalehetőség hiánya – a lakosság mintegy 20%-a
munkanélküli .
Az első katonai felmérés tanúsága szerint a község már az 1700-as évek második felében jelentős,
többutcás település. Fejlődése az ezt követő több mint másfél évszázadban régi térképekről követhető
nyomon.
Az 19. század második felére a település területe tovább nőtt, a századfordulóra északkeleti irányú terjeszkedés figyelhető meg. A település mélyen fekvő részein, a határból kiszakított részeken és az irtásokon káposztáskerteket alakítottak ki. Ilyen volt a Bozót, valamint a Győrffy-, a Rédey-, a Malmok melletti,
a Zánkai úti és a Püspökkert.
Az 1900-as évek első felében indul meg a településkörnyéki gyümölcsösök területének növekedése. Az
1952-ben készült térképen a községtől délre már kiterjedt gyümölcsösök láthatók.
A térképeken nyomon követhető a község területének folyamatos növekedése. Látható, hogy az elmúlt
évszázadokat a folyamatos, lassú, de harmonikus településfejlődés jellemzi. Az 1950-es éveket követően alakult ki a község két, a hagyományos településtől szerkezetében és megjelenésében egyaránt elkülönülő, attól idegen része. Az egyik ilyen terület a község északnyugati részének családi házas lakóövezete, míg a másik a falu keleti irányú meghosszabbítása. Mindkét területen jelentős arányban máig
beépítetlen telkek találhatók.
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I. Katonai felmérés (1783)

II. Katonai felmérés (1858)

III. Katonai felmérés (1880)
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1930. évi felmérés

1952. évi felmérés

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA, ÉRTÉKEI
Az épületek állaga jórészt megfelelő, sok a felújított, illetve a helyi építészeti hagyományok szerint, annak motívumait felhasználva épült új lakóépület. Kivétel ez alól a község északi és részben keleti részén
húzódó újabb parcellázású terület, ahol a településképtől mind megjelenésében, mind tömegében idegen kertvárosias beépítés jelenik meg.
A község utcahálózata feltehetően már a14. században kialakult. A településszerkezetet tekintve
Köveskál sugaras halmaztelepülés. A domborzati viszonyoknak megfelelően épültek a házak, ennek is
köszönhető a szabálytalan telekosztás. Ez a halmazos jelleg figyelhető meg a lejtős terepeken, a Bozót
utcában, a Városkút környékén, ezek a részek alakulhattak ki legkorábban. A telekstruktúra, a beépítési
mód nagyon változatos képet mutat. A beépítés jórészt oldalhatáron álló, de több esetben megjelenik az
utcával párhuzamos beépítés is. Az épületek utcafronti illetve előkertes elhelyezése váltakozó, minden
szabályosságot nélkülöző. A településnek –hasonlóan a medence többi falvához- sajátos hangulatot
adnak a népi építészeti hagyományokat őrző házak, kőkerítések, a kerítéseken áthajló dús növényzet,
azonban egyedi vonást mégis az egykori mezővárosi jelleget őrző épületek kölcsönöznek neki.
A 19. században mezővárosi rangot kapott település Zánka irányába terjeszkedett, viszonylagos szabályosságot mutatva nemesi sorával. A telkek itt nagyobbak, a Fő útra szerveződnek. A településen két
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fajta háztípust különböztethetünk meg: a parasztházat és a polgáriasult épületeket. A polgáriasult épületek nagyobb tömegűek, díszesebbek, történeti stílusjegyek figyelhetők meg rajtuk.
A településen található értékek típusuk szerint:
műemléki védettség alatt álló országos értékek, melyek továbbra is kiemelt oltalmat élveznek
műemléki környezetként a község régi magja –ahol a telekstruktúra, a beépítési mód és az épületformálás egysége leginkább fennmaradt- további védelmet érdemel.
helyi védettséget érdemel a község több régi népi lakóháza nemesi kúriája és a szőlőhegyi területeken
található szőlőtermesztéshez kapcsolódó borospincéje. Szintén védettséget érdemel a két temető illetve
annak régi sírkövei.
táj- és településképi szempontból egyaránt jelentős a falu távolból feltűnő képe, a két templomtorony
valamint a tájba simuló zegzugos utcák és házak.
Jelentős értéket képviselnek község környékén található régi templomromok. A mai falutól délkeletre
látható román kori templom omladéka, a sóstókáli templomrom. Innen 400 méterre, északra a "Pusztapalota" 20 méteres T alaprajzú épületének romjai láthatók. Elképzelhető, hogy ez a veszprémi püspökök
középkorban említett Kál-völgyi palotájának maradványa. Köveskáltól délnyugatra, kb. egy kilométer
távolságban lévő dolomitdombon található a sásdi pusztatemplom, a középkori Sásdi, illetve Sásdikál
falu templom-romja. A Fekete-hegy oldalában pedig Töttöskál XII. századi templomának romjait láthatók.
A lakóházak külső megjelenési formái:
Parasztházak:
A lakóépület hosszoldalán oszlopos tornác kosárívekkel, vagy „kódisállás”.
Homlokzatok vakoltak, fehér vagy sárga színezés.
Nyeregtetős tűzfalas kiképzés, nád vagy cserép héjazat.
Oldalhatáros beépítés.
Polgáriasult épületek:
Nagy épületszélesség, építménymagasság.
Klasszicizáló épületrészek.
Díszes ablak keretek.
Melléképületek:
A szabálytalan alakú telkeken a lakóházhoz viszonyítva esetlegesen helyezkednek el. A szabályos telkeken a lakóház mögött folytatólagosan, vagy a lakóház tetőgerincére merőlegesen épültek. Szélesebb
telkeken az oldalhatáron állnak a lakóépülettel szemben. A gazdasági épületek is vakoltak, díszítés nélküliek. Több udvarban megtalálható még a kerekes kút festett kávával.
Új beépítésnél:
A kialakult szomszédos előkertek átlagába kell telepíteni az épületet. A homlokzat magasságok, épületszélességek nem lehetnek 0,5 méternél nagyobbak a kialakultnál. A homlokzatok felületei vakoltak és
környezetükbe illeszkedő színezésűek legyenek. Erkély, loggia nem épülhet tetőtérben. Melléképület,
garázs kapu nem nyílhat utcafrontra.
A kerítések falazott terméskőből, 1,5-1,7 méter magasságig készülhetnek, illetve igazodjanak a meglévőkhöz.
A védett mosóháztól nyugati irányban található a település legmélyebben fekvő része, az ún. Nyalókert,
amelynek a területét a mai napig konyhakerti növények termesztésére használják. E terülten folyik keresztül a mosóházban eredő forrás vize is. E területre telekosztási és építési tilalom kijelölése javasolt.
A hatásvizsgálat összefoglalása:
A település jelentős számú értékes, védendő épülettel rendelkezik a hagyományos paraszti kultúrából és
a mezővárosi életmódból egyaránt. Az egységes településkép megtartása miatt az épületeken kívül az
utcakép, terek, teresedések, közök is védendők.
A falu műemlékei egy tömbben találhatóak, itt különösen fenn kell tartani a kialakult egyensúlyt, mely
egyben biztosítja a település karakteres sziluettjének védelmét is.
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A település épületei alkalmasak nagyobb számú, minőségi szállások (falusi turizmus) kialakítására, önkormányzati vagy magán tőke bevonásával.
A település épületállománya lehetővé teszi nagyobb számú minőségi szállások kialakítását. A volt iskola
épületét nagyobb létszámot befogadó turistaházzá lehetne kialakítani.
A telekhasználat (lakóudvar, kert, gyümölcsös) megtartása a lakónépesség megélhetését segíti.
A turisztikai látnivalók alapjául szolgálhat és a lakosság megélhetését segítheti elő a mezőgazdaság
fellendítése és a hozzá tartozó feldolgozás (gyümölcsaszaló, sajtkészítés, gyógynövény termékek, textília, pálinkafőzés, mézkészítés) és értékesítés.
A település mögött magasodó Fekete-hegy kiváló minőségű borai és hangulatos pincéi egy jól működő
borút kiépítésének adhatnak alapot.
Országos védelem alatt álló épületek:
Utca, házszám
Bozót u.
Fő u.
Városkút u.
346 hrsz-ú u.
külterület

Helyrajzi szám
89
412
440
422
349/1

megnevezés
városkút, mosóház
református templom
római katolikus templom
úrilak (Kelemen ház)
lakóépület
puszta palotarom

Helyi védelemre javasolt épületek jegyzéke:
Utca, házszám
Fő u.
Fő u. 8.
Fő u. 10.

Helyrajzi szám
464
4
5/2

megnevezés
volt fogadó épülete
volt kaszinó épülete
önkormányzat

Fő u. 23.
Fő u. 26.
Fő u. 24
Fő u.
Fő u. 27.
Fő u. 12.
Fő u. 9.
Bozót u 3.
Henyei u
Bozót u.
Városkút u. 22.
Petőfi u. 8.
Petőfi u. 10.
Henyei u. 30
Henyei u. 24.
Henyei u 22..
441 hrsz-ú út mentén

442
19
15/1
56/7
65/2
8/6, 8/2, 8/4
460/1
421
413
89
337/2
398
396
405
417/1, 417/2
416
434
489/4
383
66
525
510/2
508
610
536, 538
554
542
0311

volt iskola épülete
lakóház
lakóház
volt fogadó épülete
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
volt református iskola
volt tűzoltó szertár
lakóház, melléképület
melléképület
lakóház, melléképület
parókia, melléképület
lakóház
lakóház
lakóépület. Melléképület
lakóház
volt cukrászda
volt lakóház
lakóház, melléképület, kút
lakóház
lakóház
Sebestyén Gy. síremléke
kereszt, sírok
volt malom
Cotter malom
Penész féle malom

Henyei u. 58, 56
Bozót u. 12.
Vöröscsillag u. 26.
Vöröscsillag u.
Alsó temető
Temető
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540 hrsz-ú útnál, a temető előtt
Fekete-hegy, 0292 hrsz út mel0290/1
lett
Fekete-hegy, 0292 hrsz út mel0349/3
lett
Fekete-hegy, 0292 hrsz út mel0367/31
lett
Fekete-hegy, 0301 hrsz út mel0367/48
lett
Fekete-hegy
1167
Fekete-hegy
1434/20
Utcaképi védelem:
Városkút u. 20-26., Fő u. 2-40, Kővágóörsi u. 21-3.

kőhíd
pince
pince
pince
pince
pince
Forrás, kút (Csere kút)

Területi védelem:
Faluközpont a katolikus és református templomok környezetében: Műemléki környezet.
A klasszikus belterületi határon és a két temető: helyi védelem.
A VÉDELEMRE MÉLTÓ HÁZAK LEÍRÁSA
Hrsz: 554
Volt malom épülete, 19. század.
Az északi romos épületrész volt az emeletes
malom, melynek berendezése megsemmisült.
A mellette lévő Burnót patak nyomvonalából
következően valószínű több vízi kerékkel
(alulcsapós) működhetett.
Építőanyaga terméskő, kívül belül vakolva.

Hrsz: 542
Volt malom és pálinka főző épülete, épült a
19. században. Az épület déli oldalán volt a
malom, melynek szerkezete megsemmisült.
A pálinka főző tűztere fölött óriási méretű
boltozatra ráültetett szabadkémény látható.
Építőanyaga terméskő, vakolatmaradványokkal.

Penész - féle malom – külterület hrsz:
0311.
Volt malom épülete, 19. század.
Északi homlokzaton 2 db osztott üvegezésű
ablak. Nyugati homlokzaton 1 db osztott
üvegezésű ablak, 1 db kisebb ablak, bejárat.
A volt malom szerkezet az épület déli homlokzatánál volt, feltételezhetően fölülcsapós
vízikerékkel. A szerkezet elpusztult. Építőanyaga terméskő, kívül belül vakolva, nyeregtetős, palával fedve. Az épületben a régi
tulajdonos él.
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Fő u. hrsz: 464
Volt fogadó épülete, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 9 darab ablak vakolatkeretezéssel, tagolt párkányokkal. U alakú
elrendezésű épületcsoport kocsibejáróval.
Dörzsölt vakolat, kontytető, cserépfedés.

Fő u. 8. hrsz: 4
Volt kaszinó épülete, épült a 19. század
közepén klasszicizáló stílusban. Utcai homlokzaton keretezett ablakok, gazdagon tagolt párkányokkal, díszes szellőző nyílásokkal. Simított nemesvakolat, kontytető, palafedés.
A volt ebédlő teremben festett szekkós
mennyezet.

Fő u. 10. hrsz: 5/2
Önkormányzat épülete, épült 19. század
vége. Utcai homlokzaton ablakok körül vakolatkeretezés, attika. Főbejárat fölött
Köveskál címere festve.

Fő u. 23. hrsz: 442
Volt katolikus iskola épülete, épült 19. század közepe.
Homlokzatán klasszicista ablakok vakolatkeretezéssel.
Kőbástyával kerítve.

Fő u. 26. hrsz: 19
Lakó épület, 19. század közepe. Utcai homlokzatán 4 darab osztott üvegezésű ablak.
Udvari homlokzaton „kódisállás”.
Simított vakolat, kontytető, bádoglemez fedés. Belül 2 db szabadkéményes konyha.
Terméskő bástya.
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Fő u. 24. hrsz:15/1
Lakóépület, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton osztott üvegezésű ablak,
lizénákkal tagolt höbörcsös vakolat. Oromfal, nyeregtető, nádfedés.
Falazott kerítés, bástya.

Fő u. hrsz: 56/7
Volt fogadó épülete, épült 19. század közepe. Főhomlokzaton 5 db osztott üvegezésű
fa ablak, 1db átalakított ablak. Gazdagon
tagolt főpárkány, vakolat keretezés. Keleti
homlokzaton kocsibejáró. Sárga dörszölt
vakolat, kontytető, cserépfedés.

Fő u. 27. hrsz: 65/2
Lakóépület 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 2 darab átalakított ablak
és 2 darab osztott üvegezésű ablak gazdagon tagolt szemöldökpárkánnyal.
Kontytető, palafedés, simított vakolat.
Terméskő bástya.

Fő u. 12. hrsz: 8/6, 8/2
Kuriális épület, épült 19. század közepe.
Volt Sebestyén kúria.
Utcai homlokzat középrizalittal tagolt, 8 darab osztott üvegezésű ablak. Nyugati homlokzaton eredeti gazdagon tagolt szemöldök
párkányok. Déli homlokzaton főbejárat a
veranda maradványai.
Dörzsölt vakolat, kontytető, cserépfedés.

Fő u. 9. hrsz: 460/1
Kuriális L alaprajzú épület, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 5 db osztott üvegezésű
ablak vakolatkeretezéssel, könyöklőpárkánnyal, gazdagon tagolt szemöldök párkánnyal, sarokkváderezéssel
Simított nemesvakolat, cserépfedés.
Terméskő bástya.
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Bozót u. 3. hrsz: 421
Lakóépület, 18. század. Utcai homlokzaton
3 darab átalakított ablak, pince ajtó. Hátul az
udvarban átalakított bejáratú melléképület.
A védett Kelemen házzal szerves egységet
alkot.

Hrsz: 413
Lakóépület, 19. század közepe. Volt református iskola.
Déli homlokzaton 3 darab ablak vakolatkeretezéssel, lizénákkal tagolt simított vakolat.
Nyugati homlokzaton zsalugáteres ablakok,
vakolatkeretezéssel. Keleti homlokzaton
kódisállás. Az épület alatt 2 db pince (a diákok fenyítésére szolgáló cella).
Terméskő bástya.
Hrsz:89
Volt tűzoltószertár, épült 19. század közepe.
Terméskő falazat, omló vakolat. Átalakított
ajtó, eredeti szemöldök gerenda.

Bozót u. 22. hrsz: 337/2
Lakóépület, 19. század közepe.
Déli homlokzaton egy darab osztott üvegezésű ablak, szellőzőnyílások.
Lakóépülettel keresztbefordított melléképület.

Petőfi u. 8. hrsz:398
Melléképület, pajta, 19. század közepe.
Eredetileg vakolt terméskő falazat. Egyedi
íves bejárat.
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Petőfi u. 10. hrsz: 396
Lakóépület, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton, 2 darab ablak vakolatkeretezéssel, főpárkánnyal, végig futó vakolatdíszítéssel.
Nyugati homlokzaton átalakított nyílászárók.
Főépülettel egybeépített keresztbefordított
melléképület.
Kontytető, simított vakolat, palafedés.

Henyei u. 30. hrsz: 405
Református parókia épülete, 19. század
közepe.
Utcai homlokzaton átalakított ablak, gazdagon tagolt végig futó vakolatdíszítés.
Épület folytatásában melléképület.
Kontytető, dörzsölt vakolat, palafedés.
Terméskő bástyák, lécbetéttel.

Henyei u. 24. hrsz: 417/1, 417/2
Lakóépület 19. század vége. Utcai homlokzaton 3 darab osztott üvegezésű ablak.
Déli homlokzaton osztott üvegezésű ablakok, főbejárat.
Nyeregtető, dörzsölt vakolat, palafedés.
Belül csehsüveg boltozatos helyiségek.

Henyei u. 22. Hrsz: 416
Lakóépület 19. század közepe. Utcai homlokzaton 3 darab ablak könyöklőpárkánnyal,
gazdagon tagolt vakolatdíszekkel.
Nyugati homlokzaton „kódisállás”.
Vakolt melléképület.
Terméskő bástya.

Hrsz: 489/4
L alaprajzú lakóépület, 19. század közepe.
Déli homlokzaton 2 darab keretezett szellőzőnyílás, évszám, lizénával tagolt simított
vakolat.
Keleti sarkánál a lábazat fölött 2 db másodlagosan elhelyezett gótikus nyíláskeret maradvány.
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Hrsz: 434
Lakóépület, 19. század vége.
Utcai homlokzaton egy darab átalakított
ablak vakolatkeretezéssel, függőleges vakolatsávokkal.
Melléképület a főépületre merőlegesen helyezkedik el.
Terméskő bástya.

Henyei u. 56, 58. hrsz: 383
Lakóépület, volt cukrászda, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 3 darab keretezett ablak,
gazdagon tagolt főpárkánnyal, romantikus
architektúrával.
Udvari homlokzaton 2 darab veranda.
Simított vakolat, cserépfedés.

Vöröscsillag u. 26. Hrsz: 525
Lakóépület, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 3 darab ablak vakolat
keretezéssel.
Udvari homlokzaton klasszicizáló kódisállás.
Simított vakolat, nyeregtető, palafedés.
Különálló melléképületek, eredetileg vakoltak.

Hrsz: 510/2
Lakóépület, 19. század közepe.
Utcai homlokzaton 2 darab osztott üvegezésű ablak, lizénákkal tagolt simított vakolat, 2
darab kertezett vakolatnyílás, évszám.
Nyeregtető, cserépfedés.
Terméskő bástya.
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Bozót u. 12. hrsz: 66
Volt lakóépület, épült 18. század.
Keleti oldalán a külön bejáratokkal. A Kálimedencei füstös konyhás ház alaptípusa.
A falazat anyaga kő.

Henyei u. Hrsz: 413
Lakóépület 19. század közepe.
Oromfalon 3 darab ablak vakolatkeretezéssel, 1 darab kör alakú szellőzőnyílással,
taréj és talpszelemenekkel, osztott
höbörcsös vakolattal. Alatta pince.
Terméskő bástya.

Hrsz: 508
Lakóépület, melléképület 19. század közepe.
Az épületek kőből épültek, besimított
lizénákkal tagolt höbörcsös vakolt felületek.
Nyeregtető, náddal fedve.
A lakóházban szabadkémény.
Kőbástya.

Fekete hegy. Hrsz: 0367/48 (0301 hrsz-ú út
mentén.)
Pince.
Épült a 19. század első felében. Présház,
pince. Déli homlokzatán az oromfalon szénabedobó nyílás. Nyeregtető. Eredetileg
náddal vagy zsuppal fedve.
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Fekete hegy. Hrsz: 0367/31 (0292 hrsz-ú út
mentén.)
Présház, pince. 19. század 2. fele. Déli
homlokzatán osztott keretezett nyílások.
Különös értéke a napsugaras berakású 2
szárnyú ajtó. Fehér besimított, lizénákkal
tagolt höbörcsös, sárga vakolat.
Félnyeregtető, szalagcseréppel fedve.

Hrsz: 0290/1
Fekete.hegy. (0292 hrsz-ú út mentén)
Présház, pince. 19. század 2. fele.
Déli homlokzaton 2 darab osztott üvegezésű
ablak, 2 darab szellőzőnyílás.
Keleti homlokzaton a présház ajtaja. Az
épület alatt pince, melynek bejáratánál az
épület homlokzata elé nyúló klasszicizáló
pincegádor található.

Hrsz: 0349/3
Fekete-hegy. (0292 hrsz-ú út mentén).
Pince, présház, épült a 19. század 2. felében.
Déli homlokzaton macskalépcső, 2 szárnyú
napsugaras berakású ajtó, jobb oldalán 1
darab ablak. Vakolatsávokkal tagolt omladozó vakolat.

Hrsz: 1167
Fekete – hegy. Pince, présház, épült a 19.
század 2. fele. Déli homlokzaton 2 darab
zsalugáteres ablak díszesen tagolt szemöldökpárkánnyal, szellőzőnyílással Nyugati
homlokzaton a présház bejárata, az épület
alatt pince húzódik, melynek bejárata előtt a
főhomlokzatból kiugró klasszicizáló pincegádor található.

Cserekút hrsz: 1434/20.
Külterület. Kiépített boltozattal védett medence, mélykarsztforrás.
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Temető. Hrsz. 610.
Az alsó temető.
Református faragott sírkövek a keleti felében Sebestyén Gyula néprajzkutató sírjával.
Nyugati oldalán katolikus sírokkal, kőkereszttel.

Temető. Hrsz. 536, 538.
Református sírok a keleti felében, katolikus
sírok a nyugati felében. Kőkereszt, faragott
sírkövek a 19. század elejéről.

Kétboltozatos kőhíd az 536 hrsz-ú temető
előtt.
Terméskőből falazott kőhíd, épült a 18. században, a Burnót patak felett. Építője Hajba
Márton kőművesmester.
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A települési értékvédeélem területei

Köveskál Egyedi Tájértékei
Készült: 2011-ben
Összeállította: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
-- Fekete-hegyi legelőerdők, Bika-tó, Barkás-tó és környéke,
-- Sásdi rét, Kornyi-tó környéke,
-- Árvalányhajas legelő (hrsz: 0103/, 0104)
-- Borókás gyepterületek (hrsz: 015, 0148)
-- Épület-építmény:

1./ volt fogadó, 464 hrsz

2./ volt kaszinó, 4 hrsz
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4./ Lakóház, 442 hrsz

7./ Rk. Templom kertjében
kőkereszt, 440 hrsz

5./ Térképház, 465 hrsz

8./ volt fogadó, 56/1 hrsz

6./ Római katolikus templom, 440 hrsz

9./ Lakóház, 65/2 hrsz

10./ Lakóház, 19 hrsz

11./ Lakóház, 15/1 hrsz

12./ Lakóház, 8/2; 8/4; 8/6 hrsz

13./ Lakóház, 460/1 hrsz

14./ Lakóház, 434 hrsz

15./ Lakóház, 478/1 hrsz

16./ Lakóház 405 hrsz

17./ Hősi emlékmű, 484 hrsz
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19./ Lakóház, 481 hrsz

22./ Cotter malom, 542 hrsz

20./ Lakóház, 471 hrsz

23./
hrsz

Kőkereszt, 538

21./ Lakóház, 502 hrsz

24./ Síremlékek, 536 hrsz

25./ Demkó malom, 534 hrsz

26./ volt tűzoltó szertár, 89 hrsz

27./ Városkút és mosóház, 98 hrsz

28./ Kelemen ház, 422 hrsz

29./ Lakóház, 413 hrsz

30./ Lakóház, 408 hrsz

31./ Lakóház, Városkút u. 12.

32. / Lakóház, 337/2 hrsz

33./ Lakóház, Városkút u. 15
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34./ Református templom, 412 hrsz

35./ Lakóház, Bozót u. 14

36./ Lakóház, 383 hrsz

37./ Lakóház, 508 hrsz

38./ Lakóház, Tabán u. 2.

39./ Alsó temető, 610 hrsz

40./ Csányi pince, 0290/1 hrsz

41./ Nagy Csere kút,
oldalában

43./ Tanai pince, Fekete-hegy

44./ Ács pince

Egyedi tájértékek listája
Fekete-hegyi legelőerdők
Bika-tó és környéke
Barkás-tó és környéke
Sásdi rét
Kornyi-tó környéke
Árvalányhajas legelő
Borókás gyepterületek
volt fogadó
volt kaszinó
Önkormányzat épülete
Lakóház
Térképház
Római katolikus templom
Rk. Templom kertjében kőkereszt
volt fogadó

Fekete-hegy

42./ Kis Csere kút, Fekete-hegy

45./ Legelőerdő, 307/2 hrsz

Fekete-hegy
Fekete-hegy
hrsz: 0103/, 0104
hrsz: 015, 0148
hrsz: 464
hrsz: 4
hrsz: 5/2
hrsz: 442
hrsz: 465
hrsz: 440
hrsz: 440
hrsz: 56/1

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

147

2011 VÁTERV95.

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Hősi emlékmű
Kopjafák
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Cotter malom
Kőkereszt
Síremlékek
Demkó malom
volt tűzoltó szertár
Városkút és mosóház
Kelemen ház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Református templom
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Alsó temető
Csányi pince
Nagy Csere kút
Kis Csere kút
Tanai pince
Ács pince
Legelőerdő

hrsz: 65/2
hrsz: 19
hrsz: 15/1
hrsz: 8/2, 8/4, 8/6
hrsz: 460/1
hrsz: 434
hrsz: 478/1
hrsz: 405
hrsz: 484
hrsz: 484
hrsz: 481
hrsz: 471
hrsz: 502
hrsz: 542
hrsz: 538
hrsz: 536
hrsz: 534
hrsz: 89
hrsz: 98
hrsz: 422
hrsz: 413
hrsz: 408
Városkút u. 12
hrsz: 337/2
Városkút u. 15.
hrsz: 412
Bozót u. 14
hrsz: 383
hrsz: 508
Tabán u. 2.
hrsz: 610
hrsz: 0290/1
Fekete-hegy oldalában
Fekete-hegy
Fekete-hegy
Hrsz: 307/2
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KÖVESKÁL KÖZSÉG ISMERT RÉGÉSZETI LELŐHELYEI
Köveskál Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében
az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen régészeti tanulmány a rendelkezésünkre bocsátott térképen jelölt területeket foglalja magába.
Törvényi környezet:
(A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken követendő eljárás, jogok és kötelezettségek)
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok:
2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény
1996. évi LIII. törvény, kifejezetten a 23. és a 28. § - természetvédelmi törvény (táji értékként a halomsírok és a földvárak ex lege védelem alatt állnak)
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet – múzeumokban folytatható kutatásról
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról
20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet – szakfelügyelet rendjéről
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzéséről
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjéről
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról
BTK vonatkozó paragrafusai (157, 216/b, 316, 324, 325. §) – örökségi értékek kárára elkövetett veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. Ennek alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:
fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
nyilvántartott régészeti lelőhelyek
régészeti érdekű területek.
1.) Védett régészeti területek esetében:
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont
Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység végzéséhez a
KÖH hatósági engedélye szükséges függetlenül az adott beruházást egyébként engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak
esetében határozatban) foglaltakat kell követni és betartani.
Régészeti védelmet (fokozott és kiemelt védési besorolásban) bárki kezdeményezhet a KÖH területileg
illetékes regionális irodájánál vagy a Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóságán. A védési eljárást a
Hivatal folytatja le, a védelem kimondásáról a NKÖM dönt miniszteri rendelet formájában.
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
2001. évi LXIV. tv. 11. §
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges.
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés
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Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát kérni, hogy
az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása,
stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak
minősülő fölösleges tervezést, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések
A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – el kell kerülni. Ha a lelőhely földmunkával
való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol
nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni.
2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. §
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót terhelik,
mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a
beruházónak minden esetben a területileg illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez általában a megyei,
egyes területeken a helyi (városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti,
amennyiben a szerződő felek erről megállapodásra tudnak jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a
18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 2. § sorolja fel.
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell korlátozni, ha
annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez
vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre
nem kalkulálható örökségvédelmi érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására.
2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi. A nyilvántartott
régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet.
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti
lelőhely előkerülése esetében:
2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése várható
vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással járó tevékenység végzésére kiszemelt
területet is. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon
előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a
helyi önkormányzat is feladatot kap.
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. §
Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken régészeti
jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése
mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról.
A szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni.
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. §
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem lehet kisebb a
beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A nyilvántartásban nem szereplő régészeti
lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik).
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet
A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik egyrészt a már ismert lelőheKÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
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lyekre, másrészt a nagyobb felületet érintő beruházásokra bármely területen. A tanulmány elkészíttetése
a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak.
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete. Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező
személy készítheti. A hatástanulmány készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények:
1. Vizsgálat (értékfelmérés)
a.) történeti leírás, régészeti örökség
A falu határa vízben gazdag, minden adottsága megvan ahhoz, hogy legyen őskori múltja, ennek ellenére mégis csak szórványos őskori (rézkori, bronzkori és vaskori) leletanyag ismert a határból. Régészeti
kutatás még nem folyt a falu területén.
A környéken Kékkút jól ismert római kori leleteiről, nem véletlen, hogy Köveskálon is kerültek elő abból a
korból leletek.
A község közvetlen történeti előzményét a területén talált Árpád-kori falvak jelentik. Az 1291-től ismert
falunév honfoglalás kori eredetre utal, Kál horka nevét őrzi.
A falu monográfiája a Száz magyar falu könyvesháza sorozatban S. Lackovits Emőke tollából jelent
meg.
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A Káli-medence északkeleti peremén, a Fekete-hegy lábánál települt község. A hegy oldalát szőlő borítja. A falu határában kevés a szántó, nagyrészt gyepet, erdőfoltot találunk. A természeti szépségekben,
növényi ritkaságokban gazdag terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik.
A falu településszerkezetét tekintve sugaras halmaztelepülés.
c.) településkép és utcaképek
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, lásd az Épített környezet állapota, értékei című fejezetben.
d.) településszerkezet és területhasználat
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, lásd az Épített környezet állapota, értékei című fejezetben.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, lásd az Épített környezet állapota, értékei című fejezetben.
f.) védettségek
Régészetileg védett területek:
A település közigazgatási határain belül külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten régészetileg védetté nyilvánított lelőhely nem található.
g.) az örökségi értékek elemzése
Nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete:
A község közigazgatási területe a római kortól folyamatosan lakott volt. Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
Rézkori, bronzkori és kelta kori bizonytalan jellegű jelenségek
Római kori temető
Árpád- és középkori települések
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés
általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján, különösen ahol régi adatról van
szó. Az adattári és szakirodalmi adatok alapján az alábbi lelőhelyek szerepelnek nyilvántartásunkban:
MRT 25/1. Sóstó falu hrsz.: 0173
Azonosítási száma: 8291
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A Sóstó nevű határrész Kővágóörs és Köveskál között fekszik. Fábián Gedeon 1823-ban készült kézzel
rajzolt térképe „Sóstókáli templom” felirattal még magas falakat és tornyot is jelez. A XIII. -–XIV. századi
rom bejárati része már elpusztult, egyenes záródása azonban megállapítható, tornya eredetileg sem
volt.
A rom körül temető volt. A templomhoz tartozó falu helye, melyet a középkori Sóstókállal azonosíthatunk, jól megfigyelhető. A gyepes talajon jól látszik, hogy észak – déli út szelte át a falut. A templomromtól D-re kőépület nyoma, talán nemesi kúria volt. A falu nevével nemesi névben 1389-ben és 1458-ban
találkozunk.
A XVI. századi adóösszeírásokban csak 1542-ben találkozunk Sóstókállal. Egy Sóstai Bálint nevű birtokos azonban még 1611-ben is élt itt.
MRT 25/2. ismeretlen korú rom hrsz.: 0173/3
Azonosítási száma: 8292
A sóstói templomromtól északra, kb. 400 m-re „Pusztapalota” épület romjai találhatóak. Bokros területen
kb. 20 m hosszú, T alakú épület alapfalai, helyenként az első emelet falrészei is észlelhetőek. Nyugatra
7-8 méterre 7 x 7 méter méretű kisebb épület alaprajza figyelhető meg.
A helyi felfogás, mint a rom neve is mutatja palotaromnak tekinti a maradványokat, melynek írott emlékét
nem ismerjük.
MRT 25/3. középkori település hrsz.: 0163
Azonosítási száma: 8293
A Dani – kút környékén középkori cserepeket gyűjtöttek a múzeum munkatársai. A lelőhely elhelyezkedése bizonytalan, lehetséges, hogy a kővágóörsi 8. számú lelőhellyel van kapcsolatban.
MRT 25/4. Sásdi falu hrsz.: 0243, 0245
Azonosítási száma: 8294
A községtől DNy-ra, egy dolomitdomb délnyugati lábánál bővizű forrás fakad. A forrás feletti domblejtőn
XIII-XIV. századi cserepek jól körülhatárolják az egykori település helyét, melynek temploma dombtetőn
állott. Fábián Gedeon 1823-ban készült rajzolt térképe ezen a helyen „Sásdi pusztatemplom”felirattal
nagyméretű romot jelez. Cserjési még 1,5 m-es falat talált 1933-ban, és megjegyzi, hogy évekkel előbb
könyvkapcsot és szobrot találtak a romok közt.
A középkori falu azonosítását a „Sásdi –rét” és az említett forrás „Sásdi-kút” neve egyszerűvé teszi.
A sásdi nevű udvarnokföldet már IV. László korából ismerjük. 1380-ban Sásdikál néven ismert. Temploma feltehetően 1341-ben épült, amikor a Köveskáli nemesek egy része „Alsóukkálra” vonult és ott templomot is épített magának. Sásdikál, úgy látszik, Alsókál néven is szerepelt a XIV. században.
MRT 25/5. középkori út hrsz.: 0241
Azonosítási száma: 8295
Középkori útnyom, amely a mai Köveskál irányából Sásdikál középkori faluhoz vezet, majd ívesen az
egykori Kerekikál falu (MRT 29/2. lelőhely) felé húzódik. Az utat okleveles adatok is említik.
MRT 25/6. Köveskál középkori falu hrsz.: 100, 440
Azonosítási száma: 8296
A Köveskáli római katolikus templom mai alakjában barokk formájú, melyet tágas kerítésfal övez, barokk
bejárókkal. A templom oromzatán egy-egy román oszlopfő van elhelyezve. A templom kerítés ajtajának
pillérjein ugyancsak egy-egy román oszlopfej ül. A kerítésfalon belül épített modern paplak alapozásakor
sok melléklet nélküli csontvázas sírt találtak. Mindebből világosan következik, hogy már a középkorban
is templom állt e helyen, amely körül temető is volt.
Köveskál templomát 1495-ben említik először, papjáról viszont már 1426-ban is hallunk. Köveskál falu
első okleveles említése 1291-ből ismert. 1341-ben tizenhárom nemesnek nyolc kúriája volt itt.
A község későbbi fejlődését csak 1548-ban törte meg a törökök pusztítása, amikor – a dicatorok feljegyzése szerint – az egész község leégett.
A templom falába és a kerítésbe románkori faragványok vannak beépítve.
MRT 25/7. római kori temető hrsz.: 418, 421, 422
Azonosítási száma: 8297
Kelemen Lajos Bózát utca 1. Szám alatti lakos házának udvarán 1963-ban gödörásás közben néhány
római peremes téglatöredéket talált, amelyek téglasírból származhatnak.
Valószínűleg nagy kiterjedésű római kori régészeti lelőhely.
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MRT 25/8. római kori temető hrsz.: 399, 400, 403
Azonosítási száma: 8298
Köveskál község területén, a református templomtól É-ra, a Mórocz –féle telken római kori sírra bukkantak mely feltehetően egy nagyobb temető része. Valószínűleg nagy kiterjedésű római kori régészeti lelőhely.
Egyéb leletek:
Köveskál határából, közelebbről be nem határolható részen későrézkori edényeket, bronzkori kőbaltát
találtak.
h.) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, azon belül többnyire szántás) a
kulturális örökség régészeti elemeit érintheti.
2. Változtatási szándékok
a.) településhálózati és tájhasználati változás
Jelentős tájhasználat változás a jövőben sem várható.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A belterületen azon jelenleg beépítetlen (Cigánydomb, Vásártér) területek melyeken a jövőben várhatóan beépülnek nem érintenek régészeti lelőhelyet.
c.) infrastrukturális változás
Jelentős tervezett infrastrukturális változás a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése.
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A jelenleg csökkenő népességszámú település jövőképe alapján a lakosszám középtávon stabilizálódik.
3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és javaslatok)
a.) történeti településhálózati következmények
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
b.) természeti, táji hatások
A régészeti lelőhelyekre új természeti vagy táji hatások nem várhatók.
c.) településkép feltárulásának változásai
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának
lehetőségei
Sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem az akut veszélyeztetés nem indokolja jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem.
Ugyanezen indokoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a kutatás
számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző régészeti kutatás
azonban minden területen lehetséges.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő munkálat
esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet vagy jelenség kerül elő, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) értesíteni kell (ez utóbbi esetben a területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan). Tekintettel azonban a törvényi szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások költségét a beruházónak kell állnia, valamint a
váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy
beruházás során, a nem kellően motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti
jelenségek egy jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során a régészeti pluszköltségek tervezése.
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Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így pl. a tervezett út nyomvonalának végleges
meghatározását megelőzően – célszerű külön hatásvizsgálat készíttetése. Az elsősorban ú.n. nondestruktív metodológiák (légi fotó, teljes felületet érintő szisztematikus terepbejárás, geofizikai felmérés)
alkalmazásával a lelőhelyek azonosítása, kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv
véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető,
hogy a terv az engedélyezési fázisban a Hivatal által elutasításra, vagy nem várt mértékben módosításra
kerüljön. A hatásvizsgálat beruházó általi elkészíttetését ugyanakkor a Hivatal is elrendelheti. Egy-egy
konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképp értesíteni kell a KÖH területileg illetékes irodáját.
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy jelenség, akkor a
korábban részletesen is leírt jogszabályok szerint kell eljárni.
e.) történeti térbeli rendszerek alakulása
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban,
településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
g.) műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
h.) településkarakter változásának hatásai
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
Nincs adat.
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A 6. sz. lelőhelyen a r.k. templom falába és a kerítésbe épített románkori faragványok jelenlegi helyzetükben pusztulásnak vannak kitéve. Ajánlatos lenne ezeknek belső térben való elhelyezése.
k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, ha egy
terület tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei miatt hátrányok érik.
Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ.
Összefoglaló
A település területén viszonylag nem túl nagy felületet érintenek régészeti lelőhelyek. Ezek a történelem
különböző korszakaiból származó leletek és jelenségeket tartalmaznak. Különleges jelentőségű terület
jelenleg nem ismert. Sem a tervszerű feltárásukat, sem külön védelmüket, sem bemutatásukat nem tartjuk a jelen állapotok és a megismert fejlesztési szándékok alapján kiemelt örökségi szempontnak. Állapotuk megőrzése azonban elkerülhetetlen feladat, s ezért a legtöbbet és a leghatékonyabban a község
lakói és vezetése tehetnek.
A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A község
területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.
b) A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VÉDELMÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK JAVASLATA
ZÖLDFELÜLETEK ÁLLAPOTA, RENDSZERE
Egy település zöldfelület-rendszerének vizsgálatakor egyaránt figyelembe kell venni a közhasználatú
(közpark, közkert, fasor, zöldsáv), a korlátozottan közhasználatú (intézménykert, temető), és a közhasználat elől elzárt (magánkert) zöldfelületeket, valamint ezek külterületi növényállománnyal alkotott kapcsolatait.
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Köveskál község zöldfelületi ellátottsága megfelelő, amennyiben a biológiailag aktív (növényzettel fedett)
felületek arányát vizsgáljuk. Az összefüggő zöldfelület-hálózat alapját a lakótelkek udvarainak, kertjeinek
növényállománya adja, a közösségi funkciót is ellátó területek kiterjedése csekély.
Intenzív növénykiültetés a 484 hrsz.-ú téren a világháborús emlékmű környezetében található. A két
templom közötti terület valamint a városkút környezete, mely a község központi terének tekinthető építészetileg igen hangulatos, azonban zöldfelületi szempontból fejlesztést igényel. Az iskola előtti 483 hrsz.ú terecske zöldfelületi szempontból a szomszédos gyepes domboldallal együtt magában hordozza azt a
lehetőséget, hogy település központi, értékes zöldfelületi elemévé váljon. A terület jelenlegi kialakítása
(növényállománya és fém játszótere) azonban ma még nem megfelelő.
A településképben meghatározó szerepet kapó utcafásítások, utcai növénykiültetések melyek a közúti
szennyezések megkötése mellett főként esztétikai szerepet töltenek be Köveskálon a hagyományosan
szűk utcák miatt nem kapnak szerepet. A hangulatos utcakép kialakulásának azonban így is elengedhetetlen elemei a növények, melyek a hagyományos kőkerítések felett bukkannak ki az utcára.
A korlátozottan közhasználatú intézménykertek közül elsőként kell kiemelni a katolikus templom gondozott, a településképbe harmonikusan simuló, kerítéssel körbevett kertjét. Az óvoda környezete rendezett,
udvarán fém játékszerek találhatók. Ezek cseréje –biztonsági, balesetvédelmi szempontból- mielőbb
szükséges. Az alsó temető egyes részeinek növényállománya ritkás, a felső temető növényzete gazdagabb, területe kellemesen belesimul környezetébe.
A településperem kertjeinek növényállománya megszakítás nélkül kapcsolódik a szomszédos gyepekhez, cserjésedő, fásodó területekhez, keletről az összefüggő gyepterület a szomszédos parkosított területeken át behúzódik egészen a településmagba. Így elmondható, hogy a kül- és belterületi zöldfelületi
elemek harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz.
TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSI JAVASLATAI
A meglévő zöldfelületi elemek és a településszerkezet adta lehetőségek jó alapot kínálnak zöldfelületrendszer településökológiai és településképi szempontból is értékes fejlesztésére.
Az egységes zöldfelületi rendszer erősítését célzó fejlesztési javaslatok két nagy csoportra oszthatók:
- a meglévő zöldfelületek biológiai, esztétikai, használati értékének növelése,
- új közterületi zöldfelületek kialakítása,
Ennek értelmében:
• A közterületek környezeti színvonalát díszburkolatok létesítésével, virágos növények kihelyezésével, gondozásával javítani kell.
• A városkút környezetének és a kapcsolódó közterületek zöldfelületi rendezése szükséges.
• A városkúttól nyugatra fekvő mélyfekvésű, jórészt mára már műveletlen kertek helyén hosszú távon közpark kialakítása javasolt. A terület központi elhelyezkedéséből adódóan turisztikai célokat
is szolgálhat, valamint megteremti a faluközpont és a település északnyugati határán újonnan kijelölésre kerülő sportterület között a közvetlen gyalogos kapcsolatot. A területen lehetőség nyílik
vízfelület kialakítására, a tó környezetének parkosítására is. Ligetes kialakítása növeli a terület
ökológiai értékét, javítja a faluképet, nyugati irányba közvetlen kapcsolatot teremt a kül- és belterületi zöldfelületi elemek között.
• A temetőkertek mielőbbi kertépítészeti rendezése szükséges.
• Az iskola előtti park Cigánydomb felé történő kiterjesztésével és a két terület egységes parkosításával a község keleti részén is jelentős zöldterület alakul ki. A terület alkalmas falusi rendezvények lebonyolítására (pl. falunap, búcsú, stb.) is.
• A zöldfelületi fejlesztéseken túl a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elavult, tönkrement,
balesetveszélyes játszószerek cseréjére is.
• A község északkeleti része közvetlenül határos a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelt övezetével. Ezen terület települési hatásoktól történő maximális védelme érdekében javasolt a Vásártér
északi, északkeleti részén véderdő kijelölése. Ezen erdősáv keleti irányú folytatását a Cigánydomb menti, mára jórészt használaton kívüli, cserjésedő, fásodó kertek véderdővé történő kijelölése jelentheti.
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2.6.3 környezeti értékelés
A TERVEZÉSI FELADAT
Lásd Bevezetés, a tervezés folyamata c. fejezet
HELYZETISMERTETÉS, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL LÉNYEGES INFORMÁCIÓK
A térségi környezeti állapota igen kedvező. A község teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része. A kiemelkedő természetvédelmi- és tájképi jelentőségű területen éppen ez az országos védelem lehet az egyik biztosítéka a környezetkímélő gazdálkodás elterjedésének, valamint annak, hogy a településen a jövőben sem jelenhetnek meg környezetterhelő iparágak.
Ezen kívül a Balaton –törvény is szigorúan szabályozza a települések tevékenységét, szintén védelmi
céllal. A terület jelentőségét tovább növeli, hogy vízvédelmi szempontból igen érzékeny területen fekszik. Mivel a terület a Balaton vízgyűjtőjéhez tartozik, valamint a környező településeken ásványvíz palackozás folyik, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmére kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A
vizek védelmét az általános jogszabályokon túl szintén segítik a Btv. szabályozási előírásai is.
A terv ezen szabályok betartásával, hasonló szellemben készült. Az értékvédelem prioritást élvez, mivel
ebben rejlik a település további fejlődése.
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
A Btv. előírásai valamint a terület országos természetvédelmi jelentősége miatt a község fejlesztési lehetőségei korlátozottak. Csak olyan fejlesztés képzelhető el, amely a környeztet, a természetet, a tájat
nem károsítja.
Beépítésre szánt területeinek növelése kizárólag a jelenlegi belterülethatáron belül, a helyi hagyományokat követő módon valósulhat meg.
A külterületen a beépítést természet- és tájképvédelmi szempontból a jövőben erősen korlátozni kell. A
területhasználatok megválasztásánál a természetvédelmi szempontok mellett a környezetvédelmi igényeket is figyelembe kell venni, ezért a jövőben várhatóan tovább nő a természetközeli társulások kiterjedése, valamint a hagyományos környezetkímélő gazdálkodási módok térnyerése figyelhető majd meg.
KÖRNYEZETTERHELÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM
Az Országos Imisszió-mérő Hálózat keretében a településen és annak környékén nem folyik levegőszennyezettség vizsgálat, a település területén bejelentésre kötelezett telephely nincs. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelete alapján, amely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről rendelkezik a település légszennyezettsége az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és benzol mennyiségét tekintve (F kategória). A
szilárd légszennyezőanyagokat nézve a szennyezés mértéke a felső és az alsó vizsgálati küszöb között
van (E kategória). Levegőtisztaság-védelmi szempontból tehát kedvezőek az adottságok. Légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a településen, terhelést a külterületekről érkező por, a fűtési eredetű légszennyező anyagok és a közúti közlekedés jelent. Ez utóbbiból eredő emiszsziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják.
Ezek közül az ólom és a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le.
Az önkormányzatok a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. értelmében a hulladékok kezelésével kapcsolatosan kötelező feladatokkal rendelkeznek. Ennek értelmében a településen szervezett
hulladékgyűjtés van. A gyűjtés a települési környezet tisztaságának javításán túl egészségügyi szempontok (pl. ivóvízellátás) miatt is fontos. Az összegyűjtött kommunális szilárd hulladékot a balatonfüredi
hulladéklerakóba szállítják. A hulladéklerakó hatósági engedéllyel üzemel. Teljes kapacitása 3500 e m3.
Lerakási technológiája dombfeltöltéses. A lerakó figyelő kutakkal ellátott és biogáz hasznosítással üzemel. Az üzemeltető szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását is végzi.
A jelenlegi illetve a tervezett hulladékkezelés a falu környezeti állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül.
Problémát rejthet azonban a lakóterület északi határán található egykori hulladéklerakó. A már régen
felhagyott lerakóhely ma gyepes terület, a mélyben felhalmozott hulladék összetételéről azonban pontos
információval nem rendelkezünk. Vélhetően helyi források szerint- a területen jórészt törmeléket halmoztak fel a múltban.
Talaj és vízbázis-védelem szempontjából további kedvezőtlen adottság, hogy a település területén a
csatorna-hálózat nem épült ki. A községtől délkeletre, közvetlenül a Burnót-patak partján található egyKÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
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kori dögkút már nincs használatban.
Köveskál vízellátása, mely a Nyugat-Balatoni RV V/A ütemében kiépült Tapolca-Révfülöp távvezetékről
történik, megoldott.
A felszín alatti vízminőség védelem szempontjából (a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) sz. Kormányrendelet alapján készült lehatárolás szerint) a település a szennyeződésekre különösen érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területek közé tartozik.
A települést érintő Burnót-patak vízminőségére vonatkozóan 1999. évi vizsgálati adatok állnak rendelkezésre.
Vízfolyás neve

Burnót patak

Mintavételi
hely

Minősítés

Ábrahámhegy

Oxigén

Tápanyag

Mikrobiológiai
paraméterek

Szervetlen és szerves mikroszennyezők

Egyéb paraméterek

IV.

III.

III.

III.

IV.

Felszíni vizek minősítése 1999. évben az MSZ 12749/93. szabvány szerint

Mint a fenti táblázatból látható, a Burnót-patak a különféle mutatók szempontjából III-ad és IV-ed osztályú, azaz szennyezett. Ez a mértékű szennyezettség nagyjából megfelel a környező vízfolyások szenynyezettségével. Ezen vízfolyások vízminősége kiemelkedő jelentőséggel bír nem csak a vízfolyás által
érintett települések számára, hanem mivel befogadójuk a Balaton, az ország legnagyobb felszíni vizének
vízminőségét és ökológiai állapotát is közvetlenül befolyásolja
A közúti közlekedésből származó zajterhelés mértékét minden a település által érintett útra a 2004. évi
forgalmi adatokból számoltuk az ÚT 2-1.302 Útügyi műszaki Előírás alapján külön-külön a közlekedési
fejezetben jelzett határszelvényre.
7313. sz út
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal
Határszelvény

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qinappali (db/óra)

LAeqi (7,5)
(dB)

LAeq (7,5)
(dB)

1561

4.217-13.614

I.
II.
III.

89
16
14

59,5
56,5
60

63,7

281
248

→ évi átlagos óraforgalom akusztikai járműkaQnappali
tegóriánként
referencia
egyenértékű
ALAeqi (7,5) →
hangnyomásszint akusztikai járműkategóriánként
referencia
egyenértékű
ALAeq (7,5) →
hangnyomásszint

I. → szgk.+kistgk
II. → mkp. + busz + ktgk.
III. → ntgk. + tgk.-szer.+cs-busz
→ átlagos napi forgalom akusztikai
ÁNFi
járműkategóriánként

7313. sz út
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel
Határszelvény

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qiéjszakai (db/óra)

LAeqi (7,5)
(dB)

LAeq (7,5)
(dB)

1561

4.217-13.614

I.
II.
III.

18
3
3

52,5
49,5
53,4

61,4

281
248
7314. sz. út

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal
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Határszelvény

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qinappali (db/óra)

LAeqi (7,5)
(dB)

LAeq (7,5)
(dB)

0.000-7.893

I.
II.
III.

1580
80

90
5
6

59,5
51,1
56,3

61,6

107
7314. sz. út

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel
Határszelvény

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qiéjszakai (db/óra)

LAeqi (7,5)
(dB)

LAeq (7,5)
(dB)

1580

0.000-7.893

I.
II.
III.

18
1
1

52,5
44,1
49,8

54,8

LAeq (7,5) (dB)

80
107

73126. sz. út
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal
Határszelvény

0.000-3.600

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qinappali (db/óra)

LAeqi (7,5)
(dB)

I.

291

17

52,2

II.

102

6

52,1

III.

53

3

53,3

57,3

73126. sz. út
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel
Határszelvény

0.000-3.600

Járműkategória

ÁNFi (db/nap)

Qiéjszakai (db/óra)

LAeqi (7,5) (dB)

I.

291

3

45,2

II.

102

1

45,1

III.

53

1

46,7

LAeq
(7,5)
(dB)

50,5

A 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet alapján a közlekedésből származó zaj terhelési határértékei országos mellékút esetén falusias beépítésű lakóterületen:
Nappal: 60 dB
Éjjel:
50 dB
Üdülőterületen, védett természeti terület kijelölt részén:
Nappal: 55 dB
Éjjel:
45 dB
Mindebből kitűnik, hogy a közúti közlekedésből származó zajterhelés szinte minden tekintetben határérték feletti.
KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK, LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
A javaslatok célja a település kedvező környezeti állapotának megőrzése illetve a meglévő terhelések
további csökkentése, valamint a jövőben várható problémák megelőzése.
A fő hangsúlyt a jövőben a levegőszennyezés további csökkentésére valamint a felszíni- és felszín alatti
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vizek védelmére kell fektetni.
A levegőminőség megóvása, és további javítása érdekében:
• A lakossági fűtésből eredő szennyezések csökkentése érdekében ösztönözni kell a gázfelhasználás további minél szélesebb körű elterjesztését a hagyományos (szén, fa) és villamos energiával történő fűtési módokkal szemben.
• Szabályozni kell a nyílttéri hulladékégetést (kerti hulladék, tarló).
• Kiváló adottság, hogy ipari eredetű légszennyezés nem terheli a környéket. Ezen helyzet megtartása továbbra is kívánatos, ezért a jövőben sem kívánatos a településen semmilyen környezetterhelést okozó telephely megjelenése.
• Távlati célként meg kell fogalmazni az átmenő kamionforgalom csökkentését, mely légszennyező
hatásán kívül jelentős zajterhelést okoz. A jövőben módot kell találni a településen
áthaladó forgalomból eredő zajszennyezés mérésére
A felszíni vizek védelme kiemelten fontos feladat. A vízminőség javítása érdekében
• A vízfolyások rekonstrukciója, mederrendezését meg kell oldani.
• A diffúz szennyezések (pl. mezőgazdaságból származó szennyezések) feltárása, megszüntetése
fontos feladat.
• csapadékvíz és felszíni vízelvezető rendszerek teljes körű kiépítésére, folyamatos karbantartására törekedni kell.
A felszíni vizek védelmén kívül talaj- és vízbázis-védelmi szempontból is elengedhetetlen
• A közüzemi csatornahálózat kiépítése,
• Belterületen és állattartó telepen a szennyvíz elhelyezése és tárolása csak az érvényes környezetvédelmi szabályok betartásával lehetséges, ezek a felszíni és a felszín alatti vízkészletet nem
veszélyeztethetik,
• Mezőgazdasági területeken a műtrágya és vegyszer-használat csak korlátozott mértékben engedhető meg.
• A nitrátszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében be kell tartani a 49/2001 (IV.3) kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti „jó mezőgazdasági gyakorlat szabályai”-t, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény előírásait –különös tekintettel annak 6. fejezetére (A talaj védelme
című fejezet) valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park előírásait.
• Az eróziós talajpusztulás visszaszorítása. Támogatni kell a talajpusztulás visszaszorulását segítő
környezetkímélő technológiákat (pl. szőlősorok közti gyepesítés).
• Az ivóvízkészletekkel való jó gazdálkodás szellemében ösztönözni kell a takarékos vízhasználatot.
A hulladékgazdálkodás tekintetében:
• Be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtést. A Balatonfüredi hulladéklerakó üzemeltetője, a
PROBIO Bt. szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását is végzi.
• Különösen figyelmet kell szentelni a lakossági veszélyes hulladékok (akkumulátorok, elemek,
olaj, stb.) megfelelő gyűjtésére.
• Ösztönözni kell a szerves hulladékok minél nagyobb arányú komposztálását.
Egyéb környezetvédelmi intézkedések:
• Ösztönözni kell a megújuló energiák felhasználását.
ESETLEGES KÁROS KÖRNYEZETI HATÁSOK
A terv megvalósításából nem származhatnak országhatáron átterjedő, sőt lokális káros környezeti hatások sem, mivel a terv egyik célkitűzése éppen az értékek – beleértve a jó környezetállapotot – megóvása, további javítása.
Ennek tükrében nem várható a településen és környezetében olyan beruházás, új létesítmény mely a
környezet állapotát hátrányosan befolyásolná.
Problémát az esetlegesen elmaradó beruházások okozhatják. Elsőként kell kiemelni a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének jelentőségét, hiszen ennek hiánya okozza ma a legnagyobb problémát. Másodsorban hangsúlyt kell helyezni a helyes művelési ág és agrotechnikai módszer választására, mellyel az
eróziós károk csökkenthetők.
A levegőtisztaság-védelmi szempontból igen káros közúti közlekedés fokozódását a község igen korlátozott mértékben képes befolyásolni. Erre a közlekedési fejezetben találni javaslatokat.
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2.6.4 Közlekedési javaslat
Jelenlegi helyzet
Köveskál Veszprém megyében a Kéli medencében helyezkedik el. Az országos főúthálózat részét képező 71.sz. másodrendű főúthoz a 7314.sz. Révfülöp-Köveskáli összekötő út biztosít kapcsolatot. Keletnyugati irányban a 7313.sz. Zánka – Köveskál – Tapolcai összekötő út halad keresztül a településen. A
73126.sz. Balatonhenyei bekötőút a község központjában indul el északi irányban. Az igazgatási terület
keleti határán ágazik ki északi irányban a 73124.sz. Monoszlói bekötőút. A térséget érintő országos mellékutak 2003-ban mért közúti forgalmát a következő táblázat tartalmazza:

Köveskál belterületén 3 országos közút halad keresztül: 7313.sz. ök. út (fő utca), 7314.sz. ök. út
(Kővágóörsi utca), 73126.sz. bek. út (Henyei utca). Ezeknek az utaknak a szabályozási szélessége változó, de rendkívül csekély, mindössze 8,1-11,7m (1.,2.,3.kép). Az utak kis szélessége és a be nem látható kis sugarú ívek miatt a község teljes területén 40km/h sebességkorlátozás van elrendelve (4.kép).
A rendelkezésre álló hely hiánya és az utak kis forgalma miatt az országos közutak csomópontjai „korszerűtlenek” (5.,6.,7.,8.kép).
Köveskál a Káli-medence jellegzetes települése. Sajátosságainak megőrzése érdekében jelentős forgalomnövekedés esetében is csak a forgalomcsillapítás eszközeivel szabad közlekedésbiztonságot fokozó
intézkedéseket hozni.
A település legtöbb utcája szilárd burkolattal van ellátva. Járdák gyakorlatilag nincsenek, nincs kijelölt
gyalogátkelőhely. A nagy idegenforgalom céljait szolgálja a Káli-medence tipikus információs táblájának
elhelyezése (9.kép).
Köveskálon jelenleg nincsenek jelentősebb parkolási gondok. A jövőben épülő intézmények és lakások
esetében mindenkor az OTÉK előírásai szerint kell parkolóhelyet létesíteni saját telken.
Kiépített kerékpárút nincs a településen, de a 7313.sz. ök. út kerékpározásra ajánlott útvonal.
A helyközi tömegközlekedési utazásokat autóbuszjáratok bonyolítják le. Megállóhelyek a következő helyeken vannak: Köveskál, autóbusz vt.; Köveskál, felső mh.; Fenyődomb, feljáró út mh. Vasútvonal nem
érinti a települést. A legközelebbi vasútvonal a Budapest – Székesfehérvár – Szabadbattyán – Tapolcai
vasúti fővonal, melynek legközelebbi állomása Révfülöp vasútállomás a településtől mintegy 10km-re
van.

2.

1.
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3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.
Fejlesztési javaslat
Köveskál közúthálózata kialakult, hálózati változtatást nem igényel. A község külső közlekedési
kapcsolatait távlatban is a 7313 és 7314.sz. öszszekötő utak fogják biztosítani. Az út folyamatos
felújításán kívül korrekcióval számolni nem kell.
Kívánatos az autóbusz megállóhelyeknél kijelölt
gyalogátkelőhelyet létesíteni. Ugyancsak közlekedésbiztonsági szempontból célszerű a 40
km/órás sebességkorlátozást fenntartani illetve
kiterjeszteni a település teljes területére. Ezt a
szabályozást a lakott terület határán a helységnév-tábla alatt kell feltüntetni. A térségi tervezett
kerékpáros
nyomvonal
Mindszentkálla
és
Balatonhenye között a 7313.sz. ök. út és
73126.sz. bekötőút igénybevételével fog haladni.
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JELENLEGI JELLEMZŐ ÚT-MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

TERVEZETT ÚT-MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

162

2011 VÁTERV95

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

A közigazgatási
terület jelenlegi
közlekedési
hálózata
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A belterület
jelenlegi
közlekedési
hálózata
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2.6.5 Közművesítési javaslat
Köveskál, a Balaton-felvidék közkedvelt kiránduló helye. A Burnót és a Sásdi patak vízgyűjtő területén
levő települést Balatonhenye, Monoszló, Kővágóörs és Szentbékkálla települések veszik körül. Közigazgatási területe 14,49 km2. Az ingatlanok részleges illetve hiányos közművesítettségű besorolásúak az
OTÉK 8. §-a szerint.
A településen négy féle vezetékes közműszolgáltatás: a közüzemi ivóvíz, a villamosenergia, a vezetékes
gázhálózat minden utcában megépült. A hírközlési hálózatba kapcsolás és a csapadékvíz elvezetés
nincs mindenütt megoldva. Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs a községben.

A település ellátottsága a 2000. és a 2003. évi december 31-i statisztikai adatok alapján
Lakónépesség
Lakások száma
Laksűrűség

Vízellátás

fő
lakás
fő/ lakás
lakosságnak szolgáltatott közműigény
2000. év

2003. év

16 000
m3/év

17 000
m3/év

Szennyvíz-csatornázás

Villamosenergia
ellátás
Vezetékes gázellátás
Vezetékes hírközlés

háztartások részére
szolgáltatott energiaigény
673
693
MWh/év
MWh/év
36 000
142 000
m3/év
m3/év

2000. év
2003. év
436
440
174
172
2,5
2,56
bekötött lakások
száma
2000. év

2003. év

234 db
172 db
( 62 üdülő)
0 db
bekötött háztartások száma

bekötött lakások aránya
az össz lakásszámhoz
képest
2000. év
2003. év
%

100 %

0%
bekötött háztartások aránya az
össz lakásszámhoz képest

424db

441 db

243 %

256 %

46 db

80 db

26,4 %

46,5 %

Fővonalak száma
170 db

bekapcsolt fővonalak aránya az
össz lakásszámhoz képest
98 %
87 %

150 db
(2002. év)
A 2000. és a 2003. évi fogyasztási adatokat összehasonlítva, a vezetékes távközlési vonalak számát kivéve,
a bekötések számában és a fogyasztás mennyiségében kismértékű növekedés tapasztalható.

A település adottságait vizsgálva a központi belterületen belül több helyen találhatók beépítetlen telkek.
Ezek nagy részét a szabályozási terv lakóövezetbe sorolja. Az új beépítésre szánt területek a központi
belterülettől északra, északkeletre, délre és délkeletre lettek kijelölve beépítetlen, közművesítés nélküli
területeken. Kínálatot jelentenek lakóingatlanok létesítése céljából.
A meglevő és a tervezett telkek mindaddig részleges közművesítésűek maradnak, amíg nem valósul
meg a szennyvízcsatornázás a községben. A Balaton – felvidéki Nemzeti Park területén fekvő településen a Balaton-törvény által előírt követelmények szerint mielőbb meg kell valósítani a szennyvizek elvezetését és tisztítását.
•
•
•
•
•

Szabályozási terv által javasolt feladatok a rendezési terv időtávjában:
A föld alatti és a föld feletti közműépítmény csak egységes közmű, közlekedési és kertészeti tervek szerint engedélyezhető, melyeknek elő kell segíteni az igényes környezet kialakítást.
A meglevő közműhálózatok továbbfejlesztésével kell megoldani az új beépítésre szánt területek
teljes közműellátását. A beépítést megelőzően a tereprendezéssel összehangoltan kell megtervezni és megvalósítani a felszíni vízelvezetést.
Köveskál szennyvízcsatorna hálózatát regionális rendszerben, szennyvíz agglomeráció létrehozása mellett kell megvalósítani.
A felszíni vízelvezető hálózat karbantartását és a hálózatfejlesztési, vízrendezési munkálatokat
folytatni kell.
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•
•
•
•

A szennyvízcsatornázás és a felszíni vízelvezetés megoldására elvi vízjogi engedélyezési
terveket kell készíteni a pénzügyi támogatásokra vonatkozó pályázatok benyújtásához.
A tervezett és a meglevő felújításra kerülő villamosenergia, hírközlési és kábel TV hálózatokat,
térszín alatt, földkábelben vezetve kell megépíteni.
A hírközlésben az előfizetők számára a szolgáltatási kört bővíteni kell a szélessávú internet elérés biztosításával.
A közterületen, a közművek (víz- és gázvezeték, szennyvíz és csapadékvíz-csatorna) útburkolat
alá történő fektetését kell előirányozni. Ha a vezetékeket az útburkolaton helyezik el, az későbbiekben az utca szépítésekor gondot okoz. A tapasztalat szerint a közművek és árkok akadályozni
fogják a fák telepítését. Ebben az esetben azzal kell számolni, hogy a legtöbb helyen a végleges
kifejlődési állapotukban is alacsony növésű, pl. törpe gyümölcsfák, vagy kis lombkoronájú fák kiültetésére lesz mód, vagy nagyméretű ládákba telepített fák helyezhetők el, vagy virágok és rövid
gyökérzetű cserjék ültethetők a vezetékek környezetében. A közművek védelmében figyelembe
kell venni a kiültetéseknél, hogy a fák gyökérzetének a terjedelme közel azonos a lombkorona
terjedelmével!
Az új beépítésre jelölt területek becsült közműigénye:
Vízellátás
Szennyvíz
Villamos
Vezetékes
Telefon fővomennyiség
energiaigény
gázigény
nal igény
3
3
3
m /d
m /d
kW
m /h
db

Lakótelkek

46

41

240

120

80

Vízellátás
Vízbázis
Köveskál vezetékes vízellátása a Nyugat-Balatoni Regionális Vízmű (NyBRV) Rt. vízellátó hálózatából
történik. A Nyirádi vízbázisból kapja a térség a karsztvizet. A település átlagos és téli vízigénye: 60
m3/nap és nyári csúcsban 100 m3/nap.
Köveskált körülvevő települések jelentős felszín alatti vízkészlettel rendelkeznek. Szentbékkállán és
Monoszlón közüzemi ivóvizet szolgáltató vízműtelepek üzemelnek, ezenkívül Kékkúton a Theodóra
ásványvizet emelik ki a felszín alatti vízkészletből.
Mindhárom vízművet sérülékeny környezetű vízbázisként tartják nyilván. Elkészült a vízműtelepek védőterületének az előzetes hidrogeológiai védőterület meghatározása. Védőterületük benyúlik Köveskál
közigazgatási területére, a belterületet az izokron vonalak nem érintik.
A közigazgatási területbe benyúló hidrogeológiai védőterületek
Vízbázis neve
Hidrogeológiai védőterület helye
Védőterület minősítése
Szentbékkállai és MindBelterülettől nyugatra
I. rendűen védendő terület
szentkállai közös vízmű
Belterülettől nyugatra és északra
III. rendűen védendő terület
Kékkút-Theodóra forrás

Belterülettől délnyugatra
Belterülettől délnyugatra

„C” jelű védőterület
Minőségi korlátozással érintett
terület határa

Monoszlói vízbázis
Belterülettől északkeletre
II. rendűen védendő terület
Kedvező, hogy ezek a védendő területek beépítetlen területen helyezkednek el, védelmük így könnyebben biztosítható.
A hidrogeológiai védőterületeket a Térségi közműkapcsolatok című helyszínrajz szemlélteti.
Fejlesztés
A vízművek biztonságba helyezése érdekében a. vízbázis kijelölésre kerülő védőövezetébe eső területek beépítése és hasznosítása a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. melléklet előírásai szerint jogszabály előírásainak a figyelembe vételével történhet.
A Theodóra forrás mennyiségi korlátozással érintett területén belül a vízkivételi korlátozást figyelembe
kell venni. Újabb vízkivétel a védőterületen belül csak az illetékes KÖVIZIG hozzájárulásával engedélyezhető.
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Vízvezeték hálózat
Az ivóvíz DN 150 mm keresztmetszetű gerincvezetéken, a Kővágóörsi úton keresztül érkezik a községbe, ahol iránytörés után a Mindszentkállai útra fordul és tölti a 100 m3 térfogatú, 217,50 mBf. túlfolyószintű domboldali víztároló medencét.
A Fő utcában kétoldali vízvezeték épült, a többi utcában egy vezetéket fektettek le. A hálózat részben
kör-, részben ágvezetékes kialakítású. A körvezeték az ellátás biztonságát fokozza, és a két oldali betáplálás mellett pangó vizek nem alakulnak ki a vezetékben.
Az elosztóvezetékek NA 80-as és 100-as keresztmetszetűek, anyaguk nagyrészt még azbesztcement,
de a javításokkor, hálózatrekonstrukciókkor kizárólag KMPVC csöveket építettek be.
A hálózatba beépített tolózárak lehetővé teszik a vezetékek szakaszolását csőtörések és javítások esetén. A vezetékekre kb. 150-200 méterenként tűzcsapokat szereltek fel, egy részük föld feletti és a másik
részük föld alatti telepítésű.
Az ivóvíz minősége elfogadható, viszont problémát okoz a víz nagyfokú keménysége. Az oldott formában jelen lévő kalcium a gépek belsejében, vízcsapokon kirakódva, károsíthatja, eltömítheti a berendezéseket.
Fejlesztés
A közüzemi hálózattal ellátott utcákban, a későbbiekben beépülő foghíjtelkek vízellátásának a megoldásakor csak bekötővezetékeket kell építeni. Az északnyugati községrészben tervezett utcának a hálózatra kapcsolásával körvezetéket kell építeni a rendszerben. Körvezetékkel kedvezőbb áramlási viszonyok
alakíthatók ki a hálózatban, és biztosítható a két oldali betáplálás lehetősége. Az északkeleti, a keleti és
a déli fejlesztési területek ágvezeték építésével kapcsolhatók be a hálózatba. Az északkeleti beépítés
területén, a szabályozási tervben jelölthöz képest újabb telekosztási igények jelentkeznek, az új fogyasztók ellátásához körvezetéket kell építeni. Az új DN 110 vízvezetékeket műanyagcsövekből javasolt építeni. A vízvezeték hálózatra földfeletti tűzcsapokat kell felszerelni, melyeket a védendő épülettől max.
100 m távolságon belül kell felszerelni.
Azokban a létesítményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető vízmennyiséget, az építmények tűzi vízellátását tűzi víztároló építésével illetve kisebb tűzszakaszok tervezésével
kell biztosítani.
Szennyvízkezelés
Szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep nincs a településen. Az ivóvíz bekötéssel rendelkező épületeknél a fogyasztók a szennyvizet egyedi szennyvíztároló medencékbe engedik. A tapasztalat szerint a
szennyvíztárolók többsége nem vízzáró, szikkasztóként működnek. Az újabb építésű házaknál azonban
vízzáró gyűjtőtároló berendezéseket építettek.
A szennyvízelvezetés hiánya miatt a talaj, a felszíni- és felszín alatti vizek szennyeződnek. A szennyvíz
a talajba és azon keresztül a talajvízbe kerül, így hosszabb távon az első vízadó réteg elszennyeződését
és nitrátosodását okozhatja és közvetetten a Balaton vízminőségét is rontja.
Fejlesztési javaslat
Köveskál vízvédelmi szempontból, fokozottan érzékeny területen fekszik a Káli-medencében. A település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv területén levő települések közé tartozik, ahol a
Balaton törvény kiemelt fontosságú feladatként határozza meg a térség településeinek a szennyvízcsatornázását. A Beszt Kft. tervei szerint elkészült öt település Monoszló, Mindszentkálla, Szentbékkálla,
Balatonhenye és Köveskál szennyvízcsatornázásának a vízjogi engedélyezési terve, Köveskál gesztorságával. A mikro-térség terve még nincs engedélyezve. Az agglomerációt alkotó öt település népessége
együttesen nem éri el a 2000 fő népességet, ez a pályázatokon történő részvételnél hátrány. A 220 m3
kapacitású, Köveskáli tervezett tisztítótelep a belterülettől délkeletre, a Burnót patak partjára, a TapolcaZánka 20 kV-os vezetéktől délre lett kijelölve.
A terv a belterület utcáinak a hálózatát, Köveskál domborzati adottságait figyelembe véve, a mélypontokra telepített 4 db szennyvízátemelőre szervezve alakította ki, nyomott és gravitációs hálózat kombinálásával.
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

168

2011 VÁTERV95

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

- A északnyugati terület és Mindszentkálla szennyvizeit fogadó körzeti átemelőtől indított szennyvíznyomócsövet a TRT, a szűk Városkúti utca helyett, a 359/11 hrsz-ú úton és a Henyei úton javasolja vezetni.
- A Városkúti árok, forrás eredési helyének környékét a szabályozási terv Köveskál egyik pihenő és kiránduló helyének jelöli. Településképi szempontból ezért, a Mosóháztól távolabb, a telkek mögött ajánlott ennek a területnek a körzeti átemelőjét elhelyezni.
Időközben megváltozott a csatornázási koncepció. A fejlesztési elképzelések szerint a térségben a Révfülöpi szennyvíztisztító telep bővítése szükségessé válik, 2000 m3 térfogatának 4000 m3/d kapacitásra
növelésével és technológiájának a korszerűsítésével. A bővülő telep a Köveskáli mikro-térség 220 m3
napi szennyvizét is fogadni tudja.
A megváltozott koncepció alapján átdolgozásra kerülnek a szennyvízcsatornázási tervek. A mikrotérség
5 községén kívül Pálköve is csatlakozik az agglomerációhoz. A társult kistérség településeinek a
szennyvizeit a külterületi szakaszokon, a nagy távolságok miatt továbbra is szennyvíznyomóvezetékeken kell vezetni, a szennyvizeket fogadó és továbbvezető település hálózatáig, végül
Kővágóörsön keresztül a tisztítóműbe. A község területéről elvezetendő szennyvízmennyiséget 120 l/fő
napi szennyvízmennyiséggel számolva, 450fő állandó lakos szennyvíztermelése 54 m3, nyári csúcsban
600 fő fogyasztását figyelembe véve 72 m3 naponta a szennyvízelvezetési koncepció szerint.
Az új beépítés területén levő telkek hasznosításával, a több ütemben beépülő terület 41 m3 napi szennyvizét a tervezett hálózat továbbítani tudja a rendszerben.
A település területén a szennyvizek szikkasztása tilos. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat megépítését követően az érintett telkeket a közcsatornára rá kell kötni. Új lakóépület a tervezett körzeti szennyvízátemelők telekhatárához viszonyítva legközelebb 20 m távolságra helyezhető el.
Azoknál az ingatlanoknál (pl. gazdasági területek), ahol a kibocsátott szennyvíz összetétele nem felel
meg a közcsatornára rákötött szennyvíz vízminőségi követelményeinek, a telken belül létesítendő
szennyvízkezeléssel a vizeket elő kell tisztítani. A közcsatornába csak a megengedett szennyezettség
mértékéig tisztított szennyvíz vezethető.
A szennyvízcsatornázás megvalósításáig a meglevő beépítés bővülő létesítményeinek megépítésekor
és az új épületek elhelyezésekor, továbbá meglevő épület ivóvíz bekötésének a megvalósításakor a
szennyvizek kezelését egyedi, vízzáró gyűjtőtárolókban kell felfogni, amelyekből a szippantott szennyvizeket a Révfülöpi szennyvíztisztító telepre kell szállítani.
A település beépítésre nem szánt csatornázatlan területein:
- A belterületen és a külterületnek, a belterület közelében levő fogyasztóit be kell kötni a szennyvízcsatorna hálózatba. A csatornázás megépítéséig vízzáró szennyvíz gyűjtő-tároló berendezés létesítendő.
- A belterülettől távolabb levő, gazdaságosan a csatornahálózatba már be nem köthető területeken, vízzáró szennyvíz gyűjtő-tároló berendezés létesítendő. A szennyvíz gyűjtő-tárolók ellenőrzött kezelése
(mért vízfogyasztás, szennyvízbizonylatokkal igazolt elszállítás) biztosítandó.
Felszíni vízelvezetés
A belterület közel fele és a belterülettől keletre
levő közigazgatási terület tartozik közvetlen a Burnót patak vízgyűjtő területéhez.
A központi belterület nyugati része és a belterülettől nyugatra levő közigazgatási terület a Sásdi
patak vízgyűjtő területén fekszik.

Burnót patak
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Fő utcai árok

Városkúti árok

A szintkülönbség a területen cca. 20 m, 162,5-182,5 mBf. szintek között.
A belterület északkeleti része a „Pocséta tó„ környéke mélyfekvésű, lefolyástalan terület. Az összegyűlő
vizeknek nincs továbbvezetése, itt a vizek elszikkadnak és elpárolognak.
A nyugati községrészben az útburkolatokon lefolyó vizek a Városkúti árokba jutnak. Ez a vízfolyás élő
víz. Eredése a település központjában, a Mosóháznál van, forrás táplálja. A keletkező vizeket a Sásdi
patakba vezeti le.
A belterülettől keletre levő Cigánydombi ároknak nincs megoldva a továbbvezetése.
Köveskálon nincs egységes vízelvezető hálózat, szakaszosan találhatók csak vízelvezető árkok. A főbb
útvonalakon épült ki árokhálózat. Jellemző módon a dombvidéki településen a felszíni vizek az útburkolaton folynak le.
Fejlesztési javaslat
A meglevő útmenti árkok folyamatos karbantartása és a hálózat továbbfejlesztése szükséges.
A kedvező terepadottságok miatt az új beépítés északkeleti, északi, déli és keleti fejlesztési területeinek
a felszíne a befogadó vízfolyások felé lejt, így a tervezendő vízelvezető hálózatuk a meglevő beépített
területek csapadékvíz hálózatát nem fogja terhelni, attól független rendszerben építhetők ki.
Célszerű az egész településre egységes vízelvezetési tervet készíttetni. A pályázatokon történő indulás
egyik feltétele megvalósíthatósági tanulmány, ennek részeként vízjogi engedélyezési terv készítése. A
terv alapján a kivitelezés már szakaszosan részvízgyűjtő területenként történhet. A hálózatot jellemzően
a kisebb szabályozási szélességű utcákban az útburkolat csésze szelvényű kialakításával és útmenti
folyóka építésével lehet megoldani. A peremrészeken nyílt árkokat ajánlott építeni.
Az igényesebb szakaszokon és a településközpontban csapadékvíz-csatorna építhető. A zárt csapadékvíz csatornás elvezetés jelentős karbantartási költségmegtakarítást és területgazdálkodási előnyöket
jelent. Nyílt árok helye felszabadítható és utcafásításra hasznosítható, amely a látványon kívül, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja.
A felszíni vízelvezetés című helyszínrajz szemlélteti az adottságokat és az ajánlott fejlesztéseket. A „Pocséta” tó környéke előreláthatóan továbbra is lefolyástalan terület marad.
Észak felől, a külterületről érkező vizeket még a belterület felett, a lakott terület mellett tervezett árokban
ajánlott a Városkúti árokba vezetni.
A beépítésre szánt területeken az építésnek a feltétele az érintett terület tereprendezésének és a felszíni
vízelvezetésének a megvalósítása összehangolt tervezés alapján. A fejlesztési területek vízelvezető
hálózatai egymástól független megvalósíthatók.
Víztakarékosság és a környezet védelme érdekében a tetőfelületekre hulló csapadékvizeket javasolt
felfogni és locsolási célra hasznosítani.
A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába.
Villamosenergia ellátás
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Villamosenergia hálózatok a közterületeken
Középfeszültségű hálózat
A villamosenergia hálózat üzemeltetője az E-ON ÉDÁSZ Rt.
Kövekál a Tapolca Zánka Cs. Sz. K. Északi 20 kV-os villamos távvezetékről ellátott település. A 20 kVos vezetékeket acél és betonoszlopokra szerelték.
Erről a távvezetékről biztosított a települést ellátó 5 db 20/ 0,4 kV-os transzformátor betáplálása. Két
transzformátor közvetlen a gerincvezetékről, három a Köveskál-Balatonhenye 20 kV-os leágazásra van
felfűzve. A belterületet kiszolgáló két transzformátor a belterület szélén helyezkedik el. Ez településrendezési szempontból előnyös megoldás, mert a 20 kV-os vezetékek nem nyúlnak be mélyen be a lakott
területre.
Az állomások főbb jellemzői:
Ellátó távvezeték
neve
Tapolca –Zánka
vonal
Tapolca – Zánka
vonal
Köveskál leágazás
Köveskál leágazás
Köveskál leágazás

Neve
Istállók Tsz Hízó
marha telep
Mezőmál
Köveskál község
Hunyadi utca
Szőlőhegy

Nyilvántartási
száma
47/0-1

Tartószerkezet
típusa
OTR 20/400

Tulajdonviszony
ÉDÁSZ

Beépített kapacitása
250 kVA

47/1-3

OTR 20/250

ÉDÁSZ

63 kVA

47/1-1
47/1-2
47/1-4

OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400

ÉDÁSZ
ÉDÁSZ
ÉDÁSZ

250 kVA
100 kVA
160 kVA

Fejlesztés
Az új beépítés becsült igénynövekménye: 240 kW. Az igények felfutásától függően, amennyiben a meglevő belterületi transzformátorokból a többlet igény nem biztosítható, a Hunyadi és a Köveskál nevű állomások kapacitása gépcserével bővíthető.
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A keleti községrészben levő fejlesztés kiszolgálására a Tapolca-Zánka Cs. Sz. K. Északi 20 kV-os vonalról a 6940. számú út mellett leágazó 20 kV-os vezetéket kell építeni. A vezetékről betáplált tervezett
házasállomást a beépített terület határán javasolt felállítani. Telepítését követően a transzformátorkörzeteket célszerű megváltoztatni a három irányból történő betáplálást figyelembe véve. A körzethatár módosításokkal lerövidülnek az egyes transzformátorok által ellátott kisfeszültségű hálózathosszak. Ez a
megoldás az ellátás minőségét javítja.
A tervezett és a meglevő felújításra kerülő közép és kisfeszültségű villamosenergia hálózatokat, térszín
alatt, földkábelben vezetve kell megépíteni a Balaton – felvidéki Nemzeti Park területén levő településen.
Kisfeszültségű és a közvilágítási hálózat
A villamos energiát jellemzően a világításra, a háztartási kisgépek ellátására és a hőenergia előállítására
használják. Az energiaigény alacsony.
Az állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen az igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles és szabadvezetékes formában, melyek közös oszlopsoron haladnak az utcai közvilágítás vezetékekkel.
Fejlesztés
Az új beépítés becsült igénynövekménye: 240 kW. Az igények felfutásától függően, amennyiben a meglevő belterületi transzformátorokból a többlet igény nem biztosítható, a Hunyadi és a Köveskál nevű állomások kapacitása gépcserével bővíthető.
A keleti községrészben található a legtöbb fejlesztési terület. A kiszolgálásukat amennyiben a megnövelt
kapacitású állomások nem tudják biztosítani új állomás felállítása szükséges. Betáplálását a TapolcaZánka Cs. Sz. K. Északi 20 kV-os vonalról a 6940. számú út mellett tervezett 20 kV-os villamoskábelről
kell biztosítani. A vezetékről betáplált tervezett házasállomást a beépített terület határán javasolt felállítani. Az állomás súlypontibb elhelyezése hosszabb 20 kV-os kábel építését igényelné. A telepítést követően a transzformátorkörzeteket célszerű megváltoztatni a három irányból történő betáplálást figyelembe
véve. A körzethatár módosításokkal lerövidülnek az egyes transzformátorok által ellátott kisfeszültségű
hálózathosszak. Ez a megoldás az ellátás minőségét javítja.
Kül- és belterületen a tervezett közép- és kisfeszültségű villamosenergia hálózatokat, térszín alatt, földkábelben vezetve kell megépíteni a Balaton – felvidéki Nemzeti Park területén levő településen.
Területgazdálkodási és településképi szempontból a villamos kisfeszültségű és közvilágítási hálózat a
vezetékek átépítésével járó rekonstrukciójáig fennmaradhat, azután csak földkábeles hálózat építhető.
Az átépítésre kerülő építmények ellátásához a közterületen levő tartóoszlopokról a földfeletti vezeték
átfeszítés helyett a földkábelben történő csatlakozást javasolt megépíteni.
Új közvilágítási hálózat létesítésekor és a meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak
energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.
Hőenergia ellátás
Nagyközépnyomású hálózat
A térség települései a Raposka - Dörgicse 25 bar-os, D 150 acél nagyközépnyomású földgázvezetékről
ellátottak. Köveskál területén ez a nagyközényomású gázvezeték a belterülettől délre, kelet és nyugat
irányban halad. Ez a D 150 mm átmérőjű acélvezeték látja el a Balaton-felvidék 25/4 bar-os gázfogadó
állomásait. A kialakított kistérségi ellátó rendszerben Balatonhenye Monoszló, Kővágóörs és Köveskál
közös gázfogadóról ellátottak. Az állomás Köveskál területén helyezkedik el.
Középnyomású hálózat
Köveskál közigazgatási területén, a belterülettől délre levő 25/4 bar-os gázfogadóból D 160 mm keresztmetszetű középnyomású gázvezeték szállítja a földgázt Kővágóörs felé és D 110 mm-es vezeték
szállítja északi irányban Köveskál, Balatonhenye és Monoszló ellátására. Köveskált ellátó gerincvezeték
D 90 KPE meghosszabbított ága épült ki a szomszédos két település gázellátására. A vezeték áthalad
Köveskál közigazgatási területén. A központi belterületen a gázvezeték hálózatot részben körvezetékes,
másrészt ágvezetékes kialakítású D 63 KPE vezetékekből kivitelezték.
Fejlesztési javaslat
Az új beépítés lakásainak ellátására a középnyomású hálózatot meg kell hosszabbítani ágvezetékes
hálózat kialakítással.
Az északkeleti, a keleti és a déli fejlesztési területek számára a közterületi és bekötővezetékeket is meg
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kell építeni. A tervezett középnyomású vezetékeket DN 63 KPE csövekből javasolt lefektetni.
Kisnyomású hálózat
A kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik, melyek egy
része az előkertekben nyert elhelyezést, a másik része a házak falsíkjára szerelt nyomásszabályozó. Az
egyedi szabályozótól induló kisnyomású hálózaton keresztül történik a földgáz szállítása közvetlen a
fogyasztókhoz. A földgázt többségében komplex módon (fűtés, főzés, használati melegvíz előállításra)
hasznosítják
Fejlesztés
A rendszer újabb lakossági fogyasztók igényeit is ki tudja szolgálni. A házi gáznyomás-szabályozók az
utcai homlokzaton nem, csak az udvari homlokzaton és az előkertben helyezhetők el.
Nem vezetékes hőhordozók
92 lakásban nincsen vezetékes gáz. A lakosság jelentős része, 53,5 %-a nem vezetékes hőhordozókat
és a villamosenergiát hasznosítja hőszükségletének az előállítására. A szenet, a fát, a PB gázt és az
olajat a térségbeli telepekről vásárolják.
A nem vezetékes hőhordozók továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak.
Megújuló energiahordozók
Az új beépítésre szánt területeken és a meglevő beépítés átépítésre kerülő házain a megújuló energiahordozókat javasolt alkalmazni.
A napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek felszerelése szükséges. A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem helyettesíti, csak az éves
vezetékes energiafogyasztást csökkenti. A beruházáskor mind a kettő, az új és a hagyományos hőbázist
is meg kell építeni.
A megújuló energiahordozók között a hőszivattyú alkalmazásával a föld energiája is hasznosítható.
A megújuló energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók felhasználása csökkenthető, s ezzel a levegőtisztaság javításához lehet hozzájárulni. Ezek az egyedi berendezések, az egyes telkeken belül jelenthetnek kedvező megoldást.
Elektronikus hírközlés
A lakások 87 %-a részére biztosított a hírközlési kapcsolat. Köveskálon automata működésű kihelyezett
fokozatú telefonközpont üzemel.
Sok ingatlan vezeték nélküli távközlési hálózatról
ellátott. A mikrohullámú távközlési rendszer hangminősége és megbízhatósága elmarad a vezetékes
hálózatokétól.
Különösen hátrányos a helyzet, ha az előfizetőnek
Internet elérési igénye van.

A távbeszélő központ épülete

A mobil telefonok megjelenése mellett 2000. évtől a vezetékes fővonal-igénylők számának csökkenését
lehet tapasztalni. Ez nem helyi sajátosság, országos szinten tapasztalható az előfizetőszám csökkenés.

A TV és a rádióműsorok vételét a térségben a Kab-hegy TV és URH gerincadó biztosítja.
Fejlesztés
A hírközlési és a kábel TV hálózat fejlesztése szükséges. A település központi belterületén a vezetékes
hírközlési és a kábel TV hálózat földalatti vezetéssel, földkábelben vezetve történjen. Az utcák szabályozási szélességében biztosítani kell a kábelek számára a helyet, a járdák alatt illetve a zöldsávban.
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Területgazdálkodási és településképi szempontból a földfeletti vezetésű hírközlési hálózat a vezetékek
átépítésével járó rekonstrukciójáig fennmaradhat, azután csak földkábeles hálózat építhető. Az átépítésre kerülő építmények ellátásához a közterületen levő tartóoszlopokról a földfeletti vezeték átfeszítés helyett a földkábelben történő csatlakozás épüljön.
A lakosság számára meg kell valósítani a vezetékes hírközlési és kábel TV szolgáltatásokhoz a hozzáférést, hogy a széles sávú Internet elérés hiányában ne kerüljön hátrányba lakó- és üdülő népessége.
Közcélú és egyéb 6,0 m-t meghaladó hírközlési építményt (antennatorony) csak V-1 övezeten kívül, a
település közigazgatási területén kívül lehet telepíteni, vagy teljes mértékben meglevő objektumba kell
rejteni. Hírközlési berendezés csak építési engedéllyel helyezhető el. Az engedély kiadásának feltétele,
hogy a létesítmény helyének kiválasztásához az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatására kerüljön.
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2.7

A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS MÉRLEGE
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A közigazgatási terület tervett területfelhasználásának mérlege
Betű-

Területfelhasználási egység
jele
megnevezése
L
LAKÓTERÜLET
Lf
falusias
V
VEGYES TERÜLET
Vk
Központi vegyes
G
GAZDASÁGI TERÜLET
Gksz
Kereskedelmi-szolgáltató
K
KÜLÖNLEGES TERÜLET
Kio
Közhasználatú építményi
10% alatt
Kö
KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ*
KÖZTERÜLET
Z
ZÖLDTERÜLET
E
ERDŐTERÜLET
Ev
Védelmi rendeltetésű
M
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Mk
Kertes
Má
Általános
Mko
Korlátozott használatú
(gyep)
Vg
VIZGAZDÁLKODÁSI
TERÜLET
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET ÖSZSZESEN

Összevont kategóriák
ha
44,1

%
3,0

2,3

0,2

3,1

0,2

8,8

0,6

Részletes kategóriák
ha
44,1
2,3
3,1
8,8

13,8

0,9

2,7
363,7

0,2
25,1

994,5

363,7

100
100
100

143,7
340,5
510,5

14,4
34,2
51,4

68,8

15,6

1,0

1448,7

100

%
100
100
100
100
100
100
100
100

A bellterület tervezett területfelhasználása, gyakorlatilag megegyező a jelenlegi állapottal, amelyet a
2.3.3 fejezetben található táblázat szemléltet.

A közigazgatási terület jelenlegi területfelhasználása

A közigazgatási terület tervezett területfelhasználása

A változás az erdőterületek növekedésében és az általános mezőgazdasági területek csökkenésében, a
kertesmezőgazdasági területek csökkenésében érhető tetten.
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MELLÉKLETEK
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1 számú melléklet: Területfejlesztési koncepciót jóváhagyó önkormányzati
testületi határozat
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2. számú melléklet: Köveskál jóváhagyott településfejlesztési koncepciója
1 Köveskál települési jövőképe, kitörési pontok
A településfejlesztési koncepció mind a rendezési, mind pedig a fejlesztési feladatok alapja. A településrendezés és a településfejlesztés egymáshoz való viszonya mellérendelt, mindkét tevékenység a koncepcióra építve és egymást segítve végezhető.

Fejlesztési Koncepció

Településfejlesztési programok:
1. OP,
2. fejlesztési tervek,
3. pályázatok

Településrendezési feladatok:
• szerkezeti terv
• szabályozási terv
• helyi építési szabályzat

A településfejlesztési koncepció és a koncepció alapján készítendő településrendezési tervek 15 – 20
éves időtávban hivatottak meghatározni a település fejlődésének irányvonalát.
JÖVŐKÉP
A tervezési feladatot egy olyan jövőkép felvázolásával szükséges megalapozni, amely az adottságokra
építve, a lehetőségek kihasználásával megvalósítható, az itt élők és az ide látogatók megelégedésére
szolgál. A jövőkép megvalósítása a köveskáli polgárok szándékán is múlik, mivel kezdeményezőképes
településpolitika elképzelhetetlen a polgárok részvétele nélkül.
A település további fejlődése, az itt élők megélhetésének, gyarapodásának biztosítása hosszú távon a
térség egyedi táji, természeti és építészeti adottságaira építve érhető el. Éppen ezért a jövőben a község kiemelkedő hangsúlyt fektet ezen értékek megőrzésére.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással és a nemzeti fejlesztési és stratégiai programok megvalósulásával –amellett, hogy az új szabályozások bizonyos esetekben sok korlátot is jelent(het)enek- a térség a
jövőben nagyságrendekkel több támogatáshoz jut.
Mindezen lehetőségek jó kihasználása érdekében erősödik a térségben létrejött területi együttműködés
és munkamegosztás. Mindezen változások segítségével sikerül elérni, hogy 10 éven belül:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

a település népessége stabilizálódik,
a településkép –az értékek megőrzése és hangsúlyozása mellett- fejlődik,
az infrastrukturális problémák (szennyvízhálózat kiépítése) megoldódnak,
a turisztikai vonzerő tovább javul,
stabil, igényes, visszatérő látogatói kör alakul ki,
a környezetkímélő mezőgazdasági tevékenység –biogazdálkodás- felélénkül,
a helyi terményekre alapuló feldolgozóipar jelenik meg,
a település fejlődése és a táji, természeti értékek megőrzésének összhangja megvalósul.

A táv-munkavégzés terjedésével, az egészséges, vonzó környezet és a korlátos lakóterületek miatt a
község lakóterületei felértékelődnek, a népességszám -500 fő körül- stabilizálódik, a kormegoszlás javul.
Sikerül megőrizni a település kedvező településképi és sajátos táji adottságait. A jellegzetes épületformálási hagyományok fennmaradnak, csak a faluképbe illeszkedő, új épületek épülhetnek. A felújítások
során szintén nagy gondot fordítanak a hagyományos formavilág fennmaradásra. A település tiszta, intenzíven fenntartott zöldfelületekkel átszőtt és gondozott lesz. Az építészeti értékeket számon tartják,
óvják és megismertetik a helyiekkel valamint az idelátogatókkal. A lakóterületek bővítése csak erősen
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korlátozott mértékben, a jelenlegi belterületen belül történik. Jórészt szintén itt valósulnak meg az idegenforgalomhoz kapcsolódó –kisléptékű- fejlesztések is.
A szennyvízhálózat kiépítése megtörténik, a rákötések száma közelíti a lakások 100%-át. A csapadékvizek elvezetése –mely elsősorban a szőlőhegyen okoz problémákat- megoldásra kerül.
A térségi együttműködés és munkamegosztás, a pályázati offenzíva valamint az identitástudat fejlődése
miatt a turisztikai vonzerő tovább nő. Az önkormányzatok által koordinált, de a helyi lakosság részvételével megvalósított fejlesztések, kooperációk a programkínálat széles körű kiterjedését, ezáltal az igényes vendégkör megtelepedését eredményezik. A vendéglátás fejlődéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatási kör és azok minősége kiszélesedik. Sikerül a községi rendezvények befogadását szolgáló és rekreációs igényeket is ellátó rendezvényterületet kialakítani. Közlekedésföldrajzi elhelyezkedése miatt sikerül
a községet az öko- és falusi kulturturizmus kiinduló és ellátó bázisává tenni. Elsősorban a kerékpár és
borturizmus valamint a természet-megfigyelés és a kulturális rendezvények központjává kíván válni a
település.
A térség idegenforgalmának fellendülésével megnő a helyi mezőgazdasági területek iránti kereslet. A
biogazdálkodás elterjedtebbé válik mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben. A biotermékek helyben történő feldolgozása és értékesítése további munkalehetőségeket teremt.
A falukép tudatos megőrzésével, a táji, természeti értékek megőrzésével és átgondolt bemutatásával, az
ökologikus szemléletű fejlesztésekkel a község idegenforgalmi vonzereje tovább nő, ezzel ellátó, szolgáltató intézményei javulnak, a helyben történő foglalkoztatottság mértéke nő, ami mind hozzájárul a
lakosság életminőségének javulásához.
KITÖRÉSI PONTOK
Kitörési pont alatt a legfontosabb fejlesztési tennivaló meghatározását értjük, amelynek megvalósításától
a település jelenlegi állapotának döntő mértékű megváltozása remélhető.
Köveskál kitörési pontjainak (leghatékonyabb beavatkozási pontjainak) meghatározása a helyzetelemzés és a település jövőképének ismeretében a következő:
Offenzív stratégiát kell folytatni a térségi együttműködések és munkamegosztás fejlesztése, valamint a
pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében.
Defenzív stratégiának az értékek megőrzésére kell irányulnia.
Mérlegelő stratégiát kell folytatni a veszélyek kivédésére és a gyengeségek felszámolására. Ezek között kulcsszerepe van az infrastrukturális problémák, elsősorban a szennyvízelvezetés megoldásának,
az identitástudat fejlesztésének valamint a turizmus túlzott mértékű, nem átgondolt megjelenésének.
2 Településfejlesztési célok, feladatok
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉNEK ALAPCÉLJAI, PRIORITÁSAI
Az alapcélokkal olyan célrendszert fogalmazunk meg, amely a hosszú távra szóló fejlesztések alapja.
Köveskál fejlesztésének alapvető céljait a vizsgálatokra alapozva az alábbi 5 pontban fogalmazzuk meg:
1. Kezdeményezőképes településpolitika kialakítása és a térségi összefogások, feladatmegosztások megvalósítása. Offenzív pályázati magatartás kialakítása.
2. A népességmegtartó képesség fejlesztése, az életminőség javítása.
3. Meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép megőrzése.
4. A turisztikai lehetőségek kihasználása, fejlesztése, visszajáró, igényes látogatói kör kiépítése.
5. Az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezése.
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
1. Kezdeményezőképes településpolitika kialakítása és a térségi összefogások, feladatmegosztások megvalósítása. Offenzív pályázati magatartás kialakítása.
a) A kezdeményezőképes településpolitika kialakulása érdekében az önkormányzat a helyi
vállalkozásokkal közösen folyamatosan figyeli a térségben zajló gazdasági folyamatokat
és a pályázati lehetőségeket, valamint szükség esetén közvetít a helyi gazdaság résztvevői között.
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b) Az önkormányzat ösztönzi a térségi összefogást az infrastrukturális programok megvalósítása során.
c) Az önkormányzat ösztönzi a térségi összefogást és feladatmegosztást a turisztikai kínálat
széleskörű kiépítése érdekében. Összetett koordinációs munka keretein belül meghatározzák az egyes települések szerepkörét, a turisztikai kínálatban végzendő feladatait.
d) Térségi együttműködésben, egymáshoz kapcsolódó önálló kerékpárutakat jelöl ki az önkormányzat, melyek egyrészt segítenének a környékbeli munkahelyek megközelítésében,
de egyben szolgálják a kerékpáros turizmust is.
e) Térségi együttműködésben az önkormányzat túra- lovas és borutakat jelöl ki.
f) A pályázati lehetőségeket –ahol mód van rá- a szomszédos településekkel közös pályázatokon, velük együtt használja ki.
g) A célok elérése érdekében offenzív pályázati magatartással az Önkormányzat lehetőség
szerint maximálisan kihasználja a külső anyagi forrásokat (támogatások, pályázati pénzek
stb.).
2. A népességmegtartó képesség fejlesztése, az életminőség javítása.
a) A népességmegtartó épesség egyik kiemelt eleme az identitástudat fejlesztése, a közélet-teremtés. Ennek keretében az önkormányzat fontos feladata a település közösségi
életének támogatása, serkentése:
o Évente több alkalommal közösségi rendezvényeket kell tartani a falunap példájára.
o A helyieket meg kell ismertetni múltjukkal, a régi hagyományokkal, történetekkel.
o A lakosságot meg kell ismertetni a térség természeti, épített és kulturális értékeivel.
o Az itt lakókat be kell vonni a települést érintő döntésekbe, a faluszépítésbe.
o A közösségi élet színtereit jó állapotban fenn kell tartani (könyvtár, közösségi ház) és
új helyeket kell teremteni (pl. gyermekeknek modern játszótér).
o A hagyományőrző kulturális programokat, szervezeteket támogatni, gazdagítani kell.
b) Ki kell jelölni egy olyan rendezvényterületet, ahol a programok –a turisztikai szempontoknak is megfelelően- nagyobb érdeklődés esetén (pl. Káli napok) látványosan lebonyolíthatók.
Rendezvényterületként a 483 hrsz-ú parkot és a szomszédos gyepterületet kell kijelölni.
c) Az idősgondozás, idősellátás feltételeit tovább kell fejleszteni, az idősek támogatási rendszerét ki kell dolgozni.
d) A népességmegtartó képesség javítása érdekében segíteni kell a helyi vállalkozásokat,
ösztönözni kell őket a helyi munkaerő alkalmazására. Kiemelt figyelmet kell fordítani azon
vállalkozásokra, melyek nem helyhez kötöttek, szolgáltató tevékenységet folytatnak, hiszen az ő megtelepedésükkel a lakosságszám növekedhet és magasabb lesz a kvalifikált
munkaerő jelenléte.
A környezetet nem károsító, a település lakóit és az ide látogatókat nem zavaró tevékenységek számára –a Balaton tv-el összhangban- a községtől délre gazdasági területet kell
kijelölni.
Az új vállalkozói réteget célszerű arra ösztönözni, hogy irodáit a település lakóterületein –
központjában- alakítsa ki. Pl. informatikai vállalkozások, tervezőirodák illetve azok helyi
képviseletei, stb.
e) Javítani kell a lakossági szolgáltatások színvonalát, meg kell oldani a 14 éven aluliak
szervezett iskolába járását (iskolabusz).
f) Pótolni kell a település infrastrukturális hiányosságait, hiszen ezek a hiányosságok nem
csak környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem a helyi lakosok életminőségre is jelentős hatással vannak.
o Hangsúlyt kell fektetni a modern kommunikációs eszközök terjesztésére. Ennek keretében szükséges a hírközlési és a kábel TV hálózat fejlesztése. A lakosság számára
lehetővé kell tenni a vezetékes hírközlési és kábel TV szolgáltatásokhoz a hozzáférést, hogy a széles sávú Internet elérés hiányában ne kerüljön hátrányba a település
lakó- és üdülő népessége.
o Meg kell oldani a szennyvízhálózat mielőbbi kiépítését, hiszen ennek hiányában a Btv.
9.§ (5) b) pontja értelmében 2005. december 31. –e után építési engedélyt kiadni csak
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehetséges.
A csatornahálózat helyét közterületen biztosítani kell.
o Az önkormányzat hosszú távú célként kitűzi, hogy a jelenleg vezetékes infrastrukturális elemeket –településképi szempontok miatt- a község területén földkábelben kell
vezetni.
Ezért a közművek földben történő elhelyezésére helyet kell biztosítani. Bárminemű közműveket érintő földmunka esetén ezzel egyidőben ki kell alakítani a többi légvezeték későbbi könnyebb, rombolásmentes áthelyezése érdekében- a közműalagutat. Vezetékcsere esetén a légkábeleket minden esetben földkábelre kell cserélni.
o A település csapadékvíz elvezetését meg kell oldani, ennek érdekében részletes csapadékvíz-elvezetési tervet kell készíttetni, majd ezt követően megvalósítani azt.
o Ki kell építeni a település elkerülő útját, mely a jelentős átmenő forgalom alól képes
mentesíteni a szűk településközpont főutcáját.
A tervezett út nyomvonalát a községtől délre kell elvezetni.
o A község területén a gyalogos közlekedés biztonságos feltételeit meg kell teremteni.
A Fő utcán ki kell építeni a járdát, elkerülő úttal korlátozni kell az átmenő forgalmat, különös tekintettel a teherautó forgalomra.
o Az autóbusz megálló helyét megfelelően ki kell építeni, forgalomtechnikai megoldásokkal a busz számára biztosítani kell a fordulási lehetőséget.
Hangsúlyt kell helyezni a lakókörnyezet minőségének fejlesztésére, a falukép javítására.
Ennek keretében fejleszteni kell a települési zöldfelületek minőségét. (falukép, infrastruktúra, stb.).
A 483 hrsz.-ú közterület parkosítását meg kell oldani.
Új zöldfelületet kell kijelölni a mosóház környezetében ez egykori mélyfekvésű kertek helyén.
A fiatalok és a látogatók számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget.
A község keleti határában a Cigánydomb környékén- új sportterületet kell kijelölni.
A minőségi turizmus megjelenése a szolgáltató szektor eltartóképességét javítja.
A turisztikai szezon meghosszabbítása éves viszonylatban kiegyenlítettebbé teszi a vendéglátásból élők jövedelemszerzési és foglalkoztatottsági viszonyait.
A helyben letelepedni kívánók részére bővíteni kell a lakótelkek kínálatát.
Az új lakótelkek kijelölését a község északi részén a Henyei u.-tól keletre valamint a település déli határáig lenyúló kertekben lehet megvalósítani.
A település egykori mezővárosi rangjához méltó központi szerepre kell törekedni a Kálimedencén belül.

3. Meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép
megőrzése.
a) Köveskál Község Önkormányzata a település táji, természeti környezetét olyan értéknek
tekinti, mely a község hosszú távú fejlesztésének alapjául szolgál.
b) Az önkormányzat feladatának tekinti a tájképi és ökológiai érdekek védelmét, a
természetközeli élőhelyek fenntartását és a biológiai sokféleség megőrzését és ennek érdekében együttműködik a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkkal.
c) El kell készíteni a település táji és építészeti értékkataszterét és ezt követően a helyi védelemre érdemes területeket és a kulturális örökséget hordozó –magasabb szintű védelemben nem részesülő- épületeket oltalom alá kell vonni.
A helyi védelem objektumai: néhány lakóház, présházak valamint szobrok, kőkeresztek.
d) A fejlesztési területek kijelölésekor maximálisan figyelembe kell venni a Btv övezeteit. Ennek értelmében a belterület bővítése a jövőben nem lehet fejlesztési cél. A lakóterületek
fejlesztését korlátozott mértékben, a helyi településszerkezethez igazodva kell megvalósítani. Üdülőterületi fejlesztést nem enged az önkormányzat, a helyi hagyományokhoz kapcsolódó minőségi turizmust szolgáló fejlesztést belterületen kell megvalósítani.
A lakóterületi fejlesztés célterülete a belterület északkeleti és déli része.
e) Támogatni kell a hagyományos építészeti formanyelvet megőrző épület-felújításokat.
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f)

Az új épületeknél elő kell írni a hagyományokhoz való alkalmazkodási kötelezettséget.
Ehhez össze kell gyűjteni a hagyományos építészeti formanyelv jellegzetességeit és hozzáférhetővé kell tenni azokat a tervező építészek számára.
Az alkalmazkodási kötelezettséget mind a felújítások mind pedig az új építkezések esetében a község minden portájára ki kell terjeszteni.
g) A táji, természeti értékek megőrzése érdekében –összhangban a Btv.-el valamint a Balaton Felvidéki Nemzeti Park kezelési tervével- minden esetben az adott élőhelynek megfelelő területhasználatot kell folytatni.
h) Összhangban a természet- és környezetvédelmi szempontokkal az önkormányzat ösztönözi az ökologikus gazdálkodási módok elterjedését.
i) Tájképvédelmi szempontok miatt meg kell akadályozni az elszórt külterületi beépítések
kialakulását.
4. A turisztikai lehetőségek kihasználása.
a) Az önkormányzat a település adottságaihoz és hagyományaihoz kapcsolódóan a fő turisztikai
fejlesztési irányokat a következőkben határozza meg:
o bor- és gasztronómiaturizmus fejlesztése
o művészeti érdeklődési körre épülő programok
o települési értékek bemutatása,
o táji, természeti, geológiai értékek bemutatására irányuló turisztikai fejlesztések.
b) A táji, természeti és települési adottságok megőrzése érdekében a település részben a minőségi turizmus megjelenését támogatja a községben részben hangsúlyt fektet a fiatalok környezeti, művészeti nevelésére. Éppen ezért az önkormányzat támogat minden olyan turisztikai beruházást, mely ezen látogatói kör számára szolgál szállás- és programlehetőséggel.
Ennek keretében:
o Az egykori iskolaépületben meg kell teremteni az ifjúsági turizmus és a képzőművészeti
foglalkozások feltételeit.
o Panziókban, egyéb fogadóhelyeken bővíteni kell a szállásférőhelyek számát.
c) A település területén –a helyi hagyományoknak megfelelően- a hétvégi házas üdülőterületek
megjelenését meg kell akadályozni.
d) Köveskál, mint egykori királyi borszállító település a Káli Királyi Borok minősítés elnyerését
tűzi ki célul. Ennek elérése, valamint a település ilyen irányú megismertetése érdekében a
község offenzív marketingstratégiát folytat.
e) A borturizmus felélénkítése érdekében a szőlőhegyre kirándulóutat kell vezetni, e mentén
pincesort kell kialakítani.
A borturizmus hosszú távú nagyarányú fellendülésében bízva néhány pincéből (max. 3-4 db)
álló pincesor részére a városkút környezetében helyet kell biztosítani.
A kirándulóút nyomvonalát a szőlőhegyi pincék értékfelmérését és vendéglátási lehetőségek
vizsgálatát követően kell kijelölni.
A borúthoz csatlakozó pincék ivóvíz ellátását és helyi szennyvízkezelését meg kell oldani, a
közművek számára helyet kell biztosítani.
f) Települési és térségi éves programcsomagot kell kidolgozni az ide látogatók és érdeklődők
részére.
g) A településmarketing fejlesztésére hangsúlyt kell fordítani, ebben az önkormányzat koordináló szerepet vállal.
h) A helyi termékek értékesítését ösztönözni kell és helyet kell biztosítani az értékesítésre.
i) Térségi együttműködésben a turista-, lovas- és kerékpárutak kijelölését és építését folytatni
kell.
Az útvonalak kijelölését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bevonásával kell kijelölni annak érdekében, hogy azok látnivalókban minél inkább bővelkedjenek, azonban kiemelkedő természeti értékeket semmiképpen se veszélyeztessenek.
j) A településkép javítására a zöldfelületek további fejlesztését, a közterületek egységes, a faluképhez illeszkedő virágosítását folytatni kell. Ebben az önkormányzat koordináló szerepet
vállal a növényanyag biztosításával, de a település lakosságát bevonja azok gondozásába.
A közterületek környezeti színvonal emelésénél, a Fő utcának, a Városkút környezetének valamint a 483, 484 és 548 hrsz.-ú területeknek kell elsőbbséget élvezni.
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5. Az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezése
a) Támogatni kell a helyi biogazdálkodásból származó mezőgazdasági termékek előállítását és
azok árusítását. Ezért a jövőben elsősorban a turizmushoz, a helyi termékfeldolgozáshoz valamint a kézműiparhoz kapcsolódó vállalkozások számára kell helyet biztosítani.
A fejlesztés területei –a BTV.-vel összhangban- elsőként a meglévő gazdasági területek (volt majorok), másodsorban azokhoz közvetlenül kapcsolódóan a településtől délre fekvő területek.
b) Ösztönözni kell a területre hagyományosan jellemző gazdálkodási módok valamint növény és állatfajok hasznosításának újbóli megjelenését.
c) Segíteni kell a szőlőgazdálkodás fellendülését.
Szőlőterületek kialakítására a szőlőkataszteri területeket fenn kell tartani.
A szőlőterületek elaprózódását meg kell gátolni.
d) Ösztönözni kell gyümölcsösök telepítését, azonban tájképvédelmi szempontok miatt ezek lehetséges területeit le kell határolni.
Lehetséges területek: Csikházi dűlő, Városalja dűlő, Rétszer dűlő keleti oldala.
e) Segíteni kell a hagyományos gyepgazdálkodás, a rideg állattartás újbóli fellendülését.
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3. számú mellékletek Az államigazgatási szervezetek 2007-ben dokumentált egyezetési tervre
küldött észrevételeinek táblázatos összefoglalója
Sorszám
1.

Állásfoglaló szervezet
Állásfoglalás tartalma
megnevezése
Állami Erdészeti
- Földrészlet mélységű tájékoztatást,
Szolgálat Veszprémi
egyeztetést kér az új erdőterületekről
Igazgatósága
(erdősítésre javasolt területekről)
- A HÉSZ-ből törölni kér 2 bekezdést,
melyek szerint kerítés nem létesíthető és
a visszaerdősülés ellen a tulajdonos köteles tenni.
- Indoklást hiányol, hogy miért lett erdőterületbe sorolva az a 251,8 ha , amely az
általuk küldött nyilvántartásban nem szerepel, sem a telepítésre alkalmas területek között.

2.

Veszprém Megyei
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

3.

Balatoni Területi Főépítészi Iroda

4.

Balaton-Felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság

- Kéri az előzetes állásfoglalásában leírtak
bevételét a szabályzatba.
- A csapadékvíz elvezetésre figyelmet kell
fordítani.
- Termőföldön történő építésügyi eljárásokban szakhatóságként működik közre.
- jelmagyarázat OTÉK szerinti legyen, és
álljon összhangban a tervlapokkal
- M=1:2000 és 1:10 000 méretarányú
tervlapokat kér
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park helyett
Balatoni Nemzeti Park lett
- A HÉSZ (26.§ 19) javítását kéri
II. közbenső vélemény (2006. 04. 26)
- a szabályozási tervlapon zavaró a Btv.
övezeteinek megjelenítése
- a HÉSZ kiegészítését javasolja az Mke2
övezet esetében
- a HÉSZ javítását kéri
1. Az I. és II. övezet területein korlátozott mg területfelhasználást kérnek.
2. a Btv.-ben tervezett erdőterületekkel
nem értenek egyet, egyeztetést kérnek
3. a Cigánydomb beépítésének átdolgozását kéri
4. vízfolyásokkal kapcsolatos megjegyzéseket tesz
5. Felhívja a figyelmet, hogy az egyedi
tájértékek kataszterét el kell készíteni, és a rendezési terv mellékleteként használni.
6. Szerkezeti tervre vonatkozó megjegyzéseket tesz (1.1.2 kiegészítését
kéri, lovas- és kerékpárutak, új beépítések, vízháztartás, szintterületsűrűségek)
7. A HÉSZ kiegészítését, szigorítását
javasolja.
8. A táj- és természetvédelmi előírások
kiegészítését kéri

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Tervezői válasz
- Az egyeztetés megtörtént.
- A HÉSZ-t javítottuk a Nemzeti
Parkkal egyeztetve.
- A Balaton törvény Termelési
övezete által meglévő és tervezett erdőgazdasági övezetbe
sorolt területeket erdőként jelöltük, ezek jelentik a többlet területeket. További egyeztetések során azóta módosult a terv.
- Az észrevételt köszönjük, a
tervet kiegészítettük a megjegyzéssel.
- A csapadékvíz elvezetés ennél
részletesebb kidolgozása nem
településrendezési terv szintű
feladat.
- Az észrevételeket köszönjük, a
tervet ezek alapján javítottuk.

II. közbenső vélemény
- javítottuk, csak azokat az övezeteket hagytuk meg, amelyekhez a HÉSZ-ben előírások kapcsolódnak
- a HÉSZ-t kiegészítettük
- Javítottuk
1. pótoltuk a hiányosságokat.
2. az egyeztetés megtörtént, a
tervet javítottuk a törvény
keretein belül
3. egyetértünk,
egyezetés
alapján átdolgoztuk
4. A HÉSZ-t kiegészítettük.
5. a Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a javasolt
egyedi tájértékeket feltüntettük a terven
6. Az észrevételeket figyelembe vettük, de a szintterület-sűrűségek túlszabályozást eredményeznének.
7. A szabályozást vonatkozó
előírásokkal kiegészítettük.
8. a kért előírásokat beépítettük
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5.

6.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat
Tapolca Városi Intézete
Tapolcai Rendőrkapitányság

7.

Veszprém
Földhivatal

8.

Veszprém
Megyei
Katasztrófa-védelmi
Igazgatóság
Nemzeti
Hírközlési
Hatóság
Hivatala
Soproni Igazgatóság

9.*

Megyei

A tervet közegészségügyi szempontból
megfelelőnek tartja.

A tervvel egyetértenek, de
-- a 30 km/h korlátozást a község teljes
területén nem tartják indokoltnak
Kifogást nem emel
Felhívja a figyelmet, hogy belterületi legelők lakóterületi hasznosítása esetén a fokozatos művelésből való kivonás mellett a
Tapolcai Körzeti Földhivataltól engedélyt
kel kérni, és járulékot kell fizetni.
Kifogással nem él
A további dokumentációra igényt tart

10.

Veszprémi Bányakapitányság

Észrevétele nincs
Nem kér további dokumentációt, amennyiben az elektronikus hírközlés tekintetében
nem történik alapvető változás.
Közli, hogy bányaterületre építési korlátozásokat lehet előírni

11.

Veszprém
Megyei
Közlekedési Felügyelet

1. A Közút KHT-val egyeztetni kell, az
egyeztetési jegyzőkönyvet csatolni kell az
alátámasztó munkarészhez
2. OTÉK szerinti útkategóriákat hiányol

3. védőtávolságot hiányol

4. kéri ellenőrizni, hogy a 359/11. hrsz út
folytatásában a megfelelő fordulási sugárhoz van-e elég hely
5. keresztmetszeti méretezést hiányol a
meglévő utakon, ahol új funkciót terveztünk

6. A lakóutcáknál 5,5 m-es burkolatszélességet kér a mintakeresztszelvényeken
7. a kerékpározásra kijelölt utat nem kell
a tervlapon jelölni, elég a HÉSZ-be foglalni, vagy elkülöníteni a jelölését az önálló kerékpárúttól
8. önálló kerékpárutat javasol az országos mellékút külterületi szakaszán, mintakeresztszelvény tervezéssel együtt
9. tervezett mintakeresztszelvényt kér 6
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Egyetértünk, javítottuk

1. Az utak melletti kerékpárút van
- csomópontok kialakítása: elsőbbségadás kötelező KRESZtáblával szabályozott, járműosztályozó nélküli csomópontok
2. Az I. és II. rendű közterületek
településrendezési (szabályozási
tervi) kategóriák. Az I. rendű út
kategóriába tartoznak az országos mellékutak. Az OTÉK kategóriák a szerkezeti terven jelennek
meg. Helyi gyűjtőút nincs.
3. a védőtávolságok szerepelnek
mind a szerkezeti, mind a szabályozási tervlapokon, az utóbbin
méretezve.
4. a szabályozási szélességet
kibővítettük az éles törésnél.
5. A meglévő utakon új funkciókat
nem terveztünk. A belterületen
kerékpárosok a közutakat használják. Külterületen a 7313 és a
73126 sz. országos mellékutak
mellett önálló kerékpárutat jelöltünk ki.
6. Átdolgoztuk
7. Elválasztottuk a két jelölést
egymástól.
8. A szabályozási terven biztosítottuk a négy számjegyű országos mellékutak külterületi szakaszán önálló kerékpárút létesítésének lehetőségét.
9. Bővítettük 6 m-re
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m burkolatszélességgel a buszforgalom
miatt
10. felhívja a figyelmet, hogy a javasolt
sebességkorlátozásra két helyen kétféle
értéket javasolunk
11. hiányolja a külterületi utak kérdésének tárgyalását

12.
13.

Magyar
Geológiai
Szolgálat
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és
Vízügyi- Felügyelőség

14.

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Veszprém
megyei
Földművelésügyi
Hivatal
*nem kért a jóváhagyott anyagból

12. a HÉSZ kiegészítését kéri
Nincs kifogása
Természetvédelmi szempontból a Nemzeti
Park véleményét továbbítja
Hiányolja a környezeti értékelést

10. Korrigáltuk
11. A település egészét nem érintő másodlagos utakkal nem foglalkozik a szabályozási terv külterületen, de a fontosabb mezőgazdasági utakat jelöltük a településszerkezeti terven és a szabályozási terven.
12. Kiegészítettük

A válaszok fent megtalálhatók
(BFNPI)
Az értékelés az Önökkel egyeztetett tematika alapján Környezeti
hatástanulmány címen szerepel a
dokumentációban

A vízfolyások medrének rendezése helyett
a „vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása” kifejezés használatát javasolja
az EU Víz Keretirányelv értelmében.

A Balatoni Nemzeti Parkkal és az Erdészeti Szolgálattal további egyeztetések történtek, ezek dokumentumait is csatoltuk az államigazgatási szervek véleményei után. A tervet a megbeszéltek szerint módosítottuk.
A Nemzeti Park július 10-én kelt levelében szereplő, 0249/21 hrsz ingatlanon jelöltük a belterülethez
kapcsolódóan az épület elhelyezésére a helyet, azonban a főforgalmi út 50-m-es védőtávolsága miatt a
délebbi út mellett.
A rendezési terveket módosító igények, lakossági észrevételek táblázatos összefoglalása
sorszám

véleményező

módosítás témája

A Testület
álláspontja

Tervezői vélemény

1.

Tulajdonosok
Tulajdonos

Támogatja
de az út kisajátításra nincs forrása
egyetért

A be nem építhető hátsókert
méretét 10 m-re csökkentettük, az erdősávot szintén.

2.
3.

Tulajdonos

4.

Tulajdonos

Az 518/1 hrsz telken kialakítandó
úttal kapcsolatos módosításokat
kérnek, a be nem építhető telekrész
és az erdősáv csökkentését kérik.
Az 519 hrsz telken a tervezett utat és
telek-megosztást ellenzi.
A 160 hrsz-ú telek lakóövezetbe
sorolását kéri kertes mezőgazdasági
övezet helyett.
532/1 hrsz telek felparcellázását kéri

támogatja
A jelenlegi változatot támogatja

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Átvezettük, az eredeti állapot
maradt.
A kérés a telek elhelyezkedése és mérete alapján indokolt, átvezettük.
A NP nem járult hozzá a
kívánt változathoz, az egyeztetések során ez a megoldás
született.
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4. számú melléklet: A 2009 év folyamán kért állásfoglalásokra érkezet államigazgatási vélemények.
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5. számú melléklet: Az egyeztetési dokumentációra érkezet államigazgatási vélemények, táblázatos összefoglalója
sorszám

véleményező szervezet

vélemény összefoglalása

1

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

-- Termőföld mennyiségi védelmével
kapcsolatban vesz részt az egyeztetésben.
-- Nem termőföldű ingatlanok esetében
a terv területfelhasználása ellen kifogást nem emel.
-- Termőfölddel kapcsolatos észrevételei:
• a 0359/2 hrsz telek határán előirányzott belterületi határmódosítás termőföld csökkenéssel jár.
Ezért le kell folytatni a földvédelmi
eljárást. Az eljárás során betartandó jogszabályokra felhívja a figyelmet.
• a korábbi tervvel kapcsolatos állásfoglalását megismétli, azzal az
eltéréssel, hogy csak a külterületi
termőföldek lakóterületi felhasználása esetén kell földvédelmi eljárást indítani.

önkormányzati, tervezői válasz

• Az eljárás lefolytatása valóban szükséges a
belterületi határ rendezéshez. Az eljárás megindításához a rendezési terv jóváhagyása szükséges.

• A terv a 0359/2 hrsz telekhatár módosítás miatti
belterület bővítésen kívül egyéb belterület bővítést, illetve külterületi beépítésre szánt terület
bővítést nem tartalmaz.

-- A terv terülefelhasználásával és övezeti besorolásával kapcsolatban egyéb
észrevételt nem tesz.
-- A további egyeztetésben részt kíván venni.
-- A tervmódosítással kapcsolatban
közegészségügyi szempontból kifogással nem él.

2.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szervezet Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai,
Sümegi Kistérségi
Népegészségügyi
Intézete

3.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal

--

4.

Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti
és Kiképzési Főosztály

-- Észrevételt nem tesz.

5.

Kékkút
Község
Polgármestere

-- Észrevételt nem tesz.

6.

Kővágóörs Község
Polgármestere

-- Észrevételt nem tesz.

7.

Tapolca Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
és Műszaki Iroda
Építéshatósági
Csoport

-- A külterületi szabályozási tervlapok
1:10 000 léptéke, a hrsz számok olvashatatlansága miatt nem alkalmas a
hatósági munkára.
-- A HÉSZ–el egyetért és javasolja jóváhagyásra.

8.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal

-- A módosítást elfogadja és jóváhagyásra javasolja.

A tervben
egyetért.

megfogalmazottakkal

-- A további egyeztetésben nem kíván
részt venni.
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-- A külterületi szabályozás az egyeztetési dokumentációban 1: 8000-es léptékkel szerepelt. A
jóváhagyandó dokumentációban 1:4000-es léptékkel fog szerepelni. A helyrajzi számokat láthatóvá tesszük.
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Közlekedési Felügyelősége

9.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

10

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

11

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága

12.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Földművelési Igazgatósága

13

Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság

14

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

-- Felhívja a figyelmet a közúti közlekedésről szóló I. tv. végrehajtási utasítására, mely szerint a közlekedéshálózat fejlesztési tervet ötévenként felül
kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.
-- Ezen nyilatkozat alapján a 2011. február 10-én kelt nyilatkozata érvényét
veszti.
-- Kifogást nem emel.
-- Felhívja a figyelmet arra, hogy a terven jelölt talajerózió által veszélyeztetett területen is szükséges lenne a
csapadékvíz elvezető árkok felülvizsgálatára és karbantartására.
-- Kifogást nem emel.

-- Ez valóbban szükséges feladat, de nem a
HÉSZ.-be, hanem intézkedési tervbe való előírás.

-- Erdővédelmi, illetve erdőrendezési
szempontból kifogást nem emel, a terv
elfogadását javasolja.

-- Közbenső szakhatósági hozzájárulást
ad, az alábbi kiegészítéseket kéri:
- HÉSZ 55.§ b) bekezdését az alábbiakkal fontosnak tartja:
„ Törekedni kell az élő vízfolyások
növényzethiányos részeinek – a
vízfolyás fenntarthatóságának biztosítása mellett – őshonos, oda illő
növényzettel történő betelepít résére. A szántók lehetőleg sehol se
érintkezzenek közvetlenül a vízfolyással.”
- Helyi védelemre javasolja a 037 hrsz
telken a Cotter malmot, és az 534
hrsz.-en a Gyenis malmot
-- Megállapítja, hogy a terv tartalmaz
hírközlési szakági anyagot.
-- Megjegyzi, hogy a 359/2 hrsz.-hez
hasonlóan a továbbiakban nem lehet
alapja a rendezési tervek módosításának az engedélytől eltérő építkezések
legalizálása.
-- Ellenzi, hogy település belső védendő
magjában a beépítési lehetőségek elérik esetenként az 50 %-ot. Javasolja,
hogy a az értékvédelmi területen az
eredeti rendeletben meghatározott
120 m˛ épületterülethez képest legfeljebb 10% növekedés legyen megengedhető. Nagyobb beépítési lehetőségek veszélyeztetik a faluképet.
-- A műemléki lista jó, a műemléki környezetet a törvény szerint javítani kell.
-- A tervezett módosítások örökségvédelmi érdekeket nem sértenek.
-- A régészeti munkarész tartalmi és
formai szempontból elfogadható. Jogszabályi változásokra hívja fel a figyelmet. A 18/2001.(X.18.) NKÖM
rendelet hatályát vesztette, helyette az
5/2010.(VIII. 18.) NEFMI rendelt van
érvényben. A 2001. évi LXIV. törvény
több helyen módosult.
-- A község területén található régészeti

KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

-- A kiegészítéseket beépítettük. -- HÉSZ 59. § (6)

-- Az észrevétel alapján a 13. § előírásait az alábbiak szerint javasoljuk változtatni.
„A falusias lakó övezetben egy épület beépített
területe nem haladhatja meg
a) a helyi értékvédelmi területen a 130 m-t,
b) egyéb helyen a 180 m-t,
függetlenül a beépítési % alapján számított
értéktől. „
-- Javítottuk a műemléki környezet lehatárolását.

-- Figyelembevettük a jogszabályi változásokat. A
hivatkozásokat korrigáltuk.
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15.

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség

16.

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal,
Veszprémi Bányakapitányság

17

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Állami Főépítész

lelőhelyek revíziója megtörtént. Kéri a
lelőhelyekre vonatkozó adatokat a
megküldött táblázat szerint módosítani, illetve a tervlapokra átvezetni.
-- Az anyag tartalmaz környezetalakítási
javaslatot. Kéri, az örökségvédelmi
hatásvizsgálat a környezeti értékelés
külön választását. Ez utóbbi nem a
rendeleti előírások szerinti tartalmi követelmények rendszerében készült, de
tartalmazza a környezeti elemekre
gyakorolt hatásokat, valamint javaslatot fogalmaz meg, melyek beépültek a
szabályozásba. Ezért, és az összevont véleményezési kérésre tekintettel
nem kéri az átdolgozást, de a következő felülvizsgálat során kérni fogja az
előírások szerinti átszerkesztést.
-- Köveskál külterületét érintő hidrogeológiai védőidom jelölése a jóváhagyandó anyagokban szerepel, de az
alátámasztóban nem. Kéri a kiegészítést.
-- Megjegyzi, hogy a településszerkezeti
terv 1.1.2 pontjának 1. sz. melléklete
d) fejezet 13. pontja szerint és a 145.
oldalon – tévesen – a szennyvizezek a
révfülöpi szennyvíz-tisztítótelepre kerülnek. Ezzel szemben a 14254/2007
sz. határozattal kiadott vízjogi létesítési engedély szerint Köveskál,
Mindszentkálla, Szentbékkálla,
Monoszló, Balatonhenye szennyvizeinek befogadója a Köveskáli 0184 hrsz
telken létesítendő szennyvíztisztító. A
kivitelezés folyamatban van.—Kéri a
pontosításokat. Az alátámasztó munkarészekben helyesen szerepel.
-- A HÉSZ 76. § (3) bekezdéséhez határidő megkötést javasol.
-- Felhívja a figyelmet, hogy Köveskál
teljes közigazgatási területe védett.
-- A tervvel kapcsolatban környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi szempontból nem emel
kifogást. A terv elfogadását javasolja.
-- A települést érintő 0161/1 hrsz teleken
lévő Kővágóörsi-I. homokbányatelek
különleges bányaterületbe sorolását
kéri. A terven Ev. szerepel.
-- Felszínmozgás veszélyes területet a
tervezett módosítás nem érinti.
-- Javasolja a jóváhagyásnál az észrevételeinek figyelembevételét.
1. Véleménye szerint a dokumentáció
nem veszi maradéktalanul figyelembe
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét. Ezért a dokumentáció javítandó. A hatályos BTSZ
nemcsak a tervlapokon változtatott, de
a törvényi rendelkezések is módosultak. Ennek megfelelően a HÉSZ helyenként módosítandó.
- HÉSZ 37.§(3) 25 m² bővítés nem lehetséges olyan esetekben, ahol új
épületet nem építhető.
- HÉSZ 76.§(1) szennyvíz csatornázottság megvalósulásáig egyedi vízzáró gyűjtőtároló szükségessége helyett
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-- A megküldött táblázatot a helyi építési szabályzat függelékébe szerepeltettük, a szabályozási
tervlapokat kiegészítettük.
-- A két témakört elválasztottuk, külön fejezet alatt
szerepeltettük.

-- Szerepel a térségi közműkapcsolatok tervlapján.

-- Korrigáltuk.

-- Kiegészítettük 2 év megjelöléssel.

-- Módosítottuk a besorolást a kérésnek megfelelően.

- Javítottuk.
- Javítottuk. Egyébként a község csatornázásának kivitelezése elkezdődött.
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a törvény az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítését írja elő.
- Nem megfelelőek a HÉSZ-ben a kiemelt térségi övezetekre vonatkozó
utalások, mert a térségi övezetekre
vonatkozó előírások figyelembevételével kell a települési övezetekre vonatkozó előírásokat megalkotni.
2. Hiba határozattal és rendelettel történő elfogadása a pontosított övezeteke
vonatkozó mellékleteknek, mert azokat az alátámasztó munkarészek között -- ma településszerkezeti terv léptékében -- kell szerepeltetni. Felhívja a
figyelmet, hogy az övezetek lehatárolásának korrekcióját +-5%-os területi
küszöbre figyelemmel kell meghatározni.
3. Hiba az E-1 jelű Erdőterület és az E-2
Erdőtelepítésre alkalmas terület öszszevonása. Hiányzik az Ö-1 jelű Magterület , a T-2 jelű Történeti települési
terület és a T-3 jelű Világörökség és
világörökség-várományos terület övezetének lehatárolása. Hiányzik a
HÉSZ-ben a vonatkozó szabályok -BTSZ 27.§ (2) a) és a 28.§(2) – beépítése.
4. A településszerkezeti tervben alkalmazott jelölés és a jelkulcs nincs
összhangban (pl. kertes mezőgazdasági terület). Elvi hiba a BTSZ övezeteinek jóváhagyandó munkarészként
történő megjelenítése.
5. A külterületi szabályozási terven a
hrsz-ek nem olvashatók. Így csak az
övezeti terv követelményeinek felel
meg. Javasolja ezt a megnevezést.
6. Felhívja a figyelmet arra,hogy amenynyiben a terv az OTÉK-ban meghatározott határértékeknél megengedőbb
értékeket akar alkalmazni, arra felmentést kell kérni. (pl. HÉSZ 10.§(4) -épületek közötti távolság)
A fenti hibák és hiányosságok miatt csak
a javításokat követően lehet a tervdokumentációt az eljárásban résztvevőknek megküldeni.

18.

Szentbékkálla Község Polgármestere

19.

Balatonhenye Község Polgármestere

- Átírtuk az előírásokat.

- A határozattal és rendelettel jóváhagyandó
mellékletek közül töröltük a pontosított térségi
övezeteket. A megküldött egyeztetési anyag
alátámasztó munkarésze a pontosított térségi
övezeteket külön fejezetben bemutatta, leírva a
pontosítás területei mértékét, figyelem bevéve a
+-5%-os eltérés lehetőségét.

- Az E-1 és az É-2 övezeteket szétválasztottuk az
észrevétel szerint.
Az Ö-1, T-2, T-3 övezeteket is bemutatjuk az
alátámasztó munkarészben. Eddig azért nem
szerepeltettük, mert a jóváhagyandó tervlapokon
ábrázoltuk.
A vonatkozó előírások a helyi védelmi előírások
között szerepelnek.
- Az összhangot megteremtettük.
- A jóváhagyandó munkarészek közül töröltük a
BTSZ övezeteket. (Megjegyezzük, hogy más
állami főépítész követelményként írja elő, hogy
azok a jóváhagyandó munkarészek között szerepeljenek)
- A hrsz.-ket láthatóvá tettük.

- Töröltük az OTÉK határértékeknél megengedőbb előírásokat.

- A javítások nem érintik a területfelhasználást. A
kiküldött egyeztetési dokumentációra lényegében
elfogadó vélemények érkeztek minden hatóságtól. (A pontosítási kéréseket átvezettük). Ezért a
mostani javításoknak csak az összefoglalását
javasoljuk megküldeni. A hatósági egyeztetések
alkalmából lehetőség lesz ezek véleményezésére
is.

Kéri, hogy az egyeztető tárgyalás időpontjáról az iroda képviselőjével történjen egyeztetés.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
Nem kíván észrevételt tenni.
Nem kíván észrevételt tenni.

Lakossági észrevétel
1

1271/2 hrsz tulajdo-

-- nem értenek egyet, hogy a szántó
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nosai

művelésű
kap

területük

erdőbesorolást

mentációban már mezőgazdasági terület. (A
korábbi tervben szerepelt erdőként).

Egyeztetési tárgyaláson nem résztvevő szervezetek levélben küldött észrevételei
1.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerv Balatonfüredi,
Balatonalmádi,
Tapolcai, Sümegi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete

-- A tervvel egyetért, kifogást nem emel.

2.

Honvéd Vezérkar
Hadműveletei Csoportfőnökség

-- Észrevételt nem tesz.

3.

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség

-- Korábbi véleményét a tervezői válaszok figyelembe vették.
-- a HÉSZ 75. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Egy éven belüli
csatornahálózatra való rákötést kellene előírni.
-- Megjegyzi, hogy Köveskál teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkba tartozik.
-- Hiányolja, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park véleményét.
-- A terv elfogadását javasolja.
-- Hozzájáruló véleményét továbbra is
fenntartja.

4.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

5.

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

-- Újabb észrevételt nem tesz.

6.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

-- Kifogást nem emel.

7.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal

8.

Veszprém Megye
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelet

-- Az egyeztetési dokumentációra adott
véleményét fenntartja.
-- Kifogást nem emel.
-- A jegyzőkönyvre és az elfogadásra
kerülő anyag CD dokumentációjára
igényt tart.

-- A javaslatot beépítettük.

-- Az egyeztető tárgyaláson megadta véleményét.

Hatósági egyeztetésen elhangzott vélemények
1.
(9. pont
alatt a
részletes
vélemény,
melyet
levélben
is megküldtek)

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága

-- Alapvetően egyetért a tervezett módosításokkal, az alábbi korrekciókkal:
- A 0271/2, 0269/1, 0192/2 hrsz telkeken kéri visszaállítani a korábbi
korlátozott, nem beépíthető mezőgazdasági övezeti besorolást.
- HÉSZ 13. §-ában kiegészítést kér:
180 m² épületbeépítettség esetén a
település léptékéhez igazodó tömegfelbontás kerüljön előírásként rögzítésre.
- HÉSZ 58. § (4) bekezdése javítandó. Kéri , hogy bővítés csak mezőgazdasági övezetben és csak az
övezeti előírások szerint legyen megengedhető.
- HÉSZ 63. §-ában az élővízfolyás
nevesítése elmaradt.
- A szabályozási terven néhány helyen kéri a beépítési vonal rögzítését.
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-- Javítottuk.

-- Kiegészítettük.

-- Javítottuk.

-- Pótoltuk.
-- Előírásként fogalmaztuk meg a HÉSZ 16-17§,
19-22.§-aiban.
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(Pl. Monoszló felöl érkező közút mentén)
- Má-1 övezetben elvi építési engedély keretében kellene tisztázni az
építési hely határait.
-- Jelzi, hogy elkészült Köveskálra a
Települések Egyedi Tájérték Katasztere, melyet a HÉSZ mellékletében szerepeltetni kellene.
-- A fentiek érvezetése után egyetért a
tervvel.
2.

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Állami Főépítészi
Hivatal

-- Javasolja, hogy a jelen módosítási
fázisban elsősorban a Btv. miatti módosítások szerepeljenek.
-- Az alábbi javításokat kéri:
- A T-1 pontosított övezeti lehatárolás
a településszerkezeti tervi sémán nem
jól szerepel.
- Az U-2 pontosított övezeti lehatárolás a településszerkezeti tervi sémán
nem jól szerepel.
- Az M-1 térségi övezetnél javasolja
kihasználni az 5% eltérést.
- A Gksz építési övezetben teleken
beleüli fásítást javasol.
- A tervezői javaslatot javítani kell a
korrigált alátámasztó munkarészek
alapján.
- A helyi védelem alá vont objektumokat a HÉSZ mellékleteként szerepeltetni kell.
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-- HÉSZ-ben szerepeltettük.
-- A HÉSZ mellékletébe illesztettük.

-- Javítottuk.
-- Javítottuk.
-- Módosítottuk.
-- A szabályozási terven jelöltük.
-- Javítottuk.
-- Beillesztettük.
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6. számú melléklet: Az egyeztetési dokumentációra érkezet államigazgatási vélemények részletezése

1.
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7. számú melléklet: Hatósági egyeztetés jegyzőkönyve
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8. számú melléklet: A lakossági egyeztetésre érkezett észrevétel táblázatos összefoglalása
sorszám

véleményező

módosítás témája

1.

dr. Varró
Gábor

1. A településszerkezeti terv leírásával kapcsolatos észrevételek:
-- Ellentmondásosnak tartja, hogy a
településfejlesztési koncepció az
ellátottsági viszonyok, idegenforgalmi vonzerő fejlesztését írja, ugyanakkor a HÉSZ 58 § (4) ac) pontja
tiltja a kerti pavilon és úszómedence
elhelyezését. Javasolja, hogy a tilalom helyett csak szabályozás legyen.
-- Feleslegesnek tartja forgalomcsillapító műtárgy elhelyezését a 713
sz. út be- és kivezető szakaszán. A
kamionforgalmat kellene inkább korlátozni.

A Testület
álláspontja

2. HÉSZ-el kapcsolatos észrevételek:
-- 10. § (2) 4,5 m gerincmagasságot
enged a melléképületnek 3. m épületmagassággal Ez a (3) bekezdés
szerinti 7,6 m épületszélesség esetén 40°-nál kisebb tetőhajlásszöget
eredményez, ami nem jellemző sem
országosan, sem a környéken.

Tervezői vélemény

-- Az előíráshoz a Nemzeti
Park Igazgatósága ragaszkodik.

-- A forgalomcsillapítás a 90
km/h 50 km/h sebességre
való csökkentést szolgálja.
Szükségesnek tartjuk. (Legtöbbször sziget beiktatását
jelenti a burkolatban)
A kamionforgalom minimális.
A tilalmát az önkormányzat
kezdeményezheti az illetékes
közútkezelőnél. A korlátozás
nem HÉSZ téma.
-- Az észrevétel alapján külön eljárásban (a jelen jóváhagyási fázisban az állami
főépítész véleménye alapján
nem vezetjük át, mert az
egyeztetést újra kellene kezdeni) az alábbi pontosítást
javasoljuk:

(2)

Önálló melléképület
építménymagassága
legfeljebb 3,0 m, gerincmagassága legfeljebb 4,5 m, szélessége legfeljebb 5,6 m lehet.
(3) Belterületi épület melléképületnek nem minősülő épület szélessége legfeljebb 7,0 –
7,6 m lehet. külterületen pinceépület legfeljebb 5,6 m széles lehet.

-- 11. § (1) d) Javasolja, hogy lazításra kerüljön azaz a előírás, hogy a
homlokzat csak vakolt lehet. A faburkolat használatának engedélyezést kéri. Szerinte a Nemzeti Park
Igazgatósága sem zárkózott el ettől.

Az észrevétel alapján külön
eljárásban (a jelen jóváhagyási fázisban az állami főépítész véleménye alapján
nem vezetjük át, mert az
egyeztetést újra kellene kezdeni) az alábbi pontosítást
javasoljuk:
d) Az újonnan létesítendő
épületek
homlokzati felülete
vakolt legyen. A
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homlokzaton nem
meghatározó
jelleggel faburkolat is
alkalmazható.

-- 3. § nem tartalmazza az építmény
fogalmát. Az építési övezetek szabályozásánál a magassági előírás magába foglalja a gerincmagasságot is.
Ez felborítja a faluképet.

-- 23. § (1) b) nem zavaró hatású
gazdasági épület? Ki dönti el, hogy
zavaró, vagy nem. Pontosítást, vagy
elhagyást javasol.

-- 51.§ (1) Nem ért egyet a teleköszszevonások tiltásával.
-- 53. (1) A kialakult mérték előírással nem ért egyet. A felsőérték megjelöléssel a vita elkerülhető.

-- 53. § (2) Nem ért egyet a „jellegzetes köveskáli lakóépítészeti jegyek”
kategóriával, mert szubjektív. Ezért
javasolja elhagyni.
-- 59. (3) Nem tarja egyértelműnek a
zöldfelületi előírás fogalmát. Mire
vonatkozik? A fakivágás szabályozását pontosítani kell. Miért kell természetvédelmi hatósági engedély?
A törzsátmérőnek megfelelő pótlást
túlzott előírásnak tartja.
3. Javasolja a véleményezési időszak meghosszabbítását 30 nappal.
4. Egyéb észrevételek:
-- elírási hibák;
-- 53. § (1) „Az előírt építménymagasságot az utcai homlokzaton külön is meg kell tartani.” Véleménye
szerint helyesen különösen is meg
kell tartani. Kérdése, hogy miért kell
szabályozni, ha mindenütt meg kell
tartani?
KÖVESKÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

-- Az építmény fogalmát az
Étv. szabályozza. Az építménymagasság fogalmát az
OTÉK meghatározza.(melléklet 26. pont) Ez
szabályozza, hogy mely esetekben számít bele, illetve
nem számit bele az oromfal
magassága. Így használja az
előírás az előírt építménymagasságot
-- OTÉK szabályozás. A nem
zavaró hatású azt jelenti,
hogy a lakófunkciót nem
zavaró gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület
kivételesen helyezhető el, de
ez esetben is a be kell tartani
a telepítésre vonatkozó kiegészítő szabályokat. (d.
pont). Az OTÉK 22. oldalán a
kurzív magyarázó szövege
utal a kivételesen elhelyezhető építmények engedélyezésére.
-- Világörökség-várományos
területről van szó. Elsőfokú
hatóság az Örökségvédelmi
Hivatal.
-- Az építési engedélyezési
tervnek kell a bemutatni a
kialakult állapothoz való igazodást. A benyújtott vizsgálat
alapján dönt az építési hatóság.
-- A (2) bekezdés taglalja a
jellegzetes köveskáli építészeti jellegzetességeket.
-- Az OTÉK 5. sz. melléklete
tartalmazza, hogy a telekre
előírt zöldfelület mértékébe
mi számítható be.
A törzsátmérőnek megfelelő
pótlás a szokásostól enyhébb előírás.

-- Az elírásokat korrigáltuk.
-- Az eredeti szöveg a helyes, mert ha ez a megkötés
nincs, az összes homlokzat
átlagára vonatkozik az előírás.
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9. számú melléklet: Állami főépítész szakmai (záró) véleményének táblázatos összefoglalása
módosítás témája

Tervezői és önkormányzati vélemény

1. Reagálást kér, hogy az egyeztetőtárgyalás jegyzőkönyvével kapcsolatban érkezett-e reagálás.
Megjegyzi, hogy irodájához jegyzőkönyv nem érkezett. A dokumentációból megismert jegyzőkönyvvel
kapcsolatban nincs észrevétele.
2. Az államigazgatási szervezetek észrevételei átvezetésre kerültek. A dokumentáció nincs aláírva az önkormányzat által.
Polgármester Úr az észrevételekre adott válaszokat
írja alá, és nyilatkozzon arról, hogy melyek azok az
állami szervezetek, amelyek kifogást nem emelő
véleményezőnek tekinthetők.
3. Kérdése, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
által átadott Települések Egyedi Tájérték Kataszterének jegyzéke, valamint a védendő helyi értékek
listája átvezetésre került-e a közszemlére kihelyezett anyagban?
4. Megállapítja, hogy a dokumentációban a közbenső
főépítészi vélemény alapvetően figyelembe vételre
került. A dokumentáció Balatoni törvény elhatározásait átvezette. A területrendezési tervekkel való
összhangot biztosító számítások elkészültek.
Jelzi, hogy a 68. oldal táblázatában a az eltérés rovatban elírás történt a ha helyett %-ról van szó.
5. Fenntartja a korábbi véleményét, hogy a külterületi
1:8000-es tervlapon a hrsz-ek nem olvashatók.
Ezért javasolja, hogy az övezeti tervi megnevezést
kapjon.
6. Kéri, hogy a szabályozási terven legyen feltüntetve
„készült az államigazgatási adatok felhasználásával”
7. Amennyiben a lakossági észrevételek a véleményező tárgyaláson szereplő HÉSZ-t érintik, akkor
azt újra kell egyeztetni. (10. § (2), 11. § (1) d)
Javasolja, hogy a jóváhagyás történjen meg a véleményezési tárgyaláson szereplő HÉSZ alapján,
és ezt követően külön gyorsított eljárásban történjen meg a módosítás egyeztetése.
A FENTIEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL JÓVÁHAGYÁSRA JAVASOLJA A TERVET

Az Önkormányzat pótlólag megküldi a jegyzőkönyvet.
A jegyzőkönyvre reakciók nem érkeztek.

Polgármester Úr a kérésnek megfelelően aláírja a véleményekre érkezett válaszok táblázatos összefoglalását, és aláírja a dokumentációt, valamint nyilatkozik az
észrevételt nem emelő, de véleményezőnek tekinthető
szervezetek listájáról.
A közszemlére kihelyezett anyagban szerepelt mind a
Települések Egyedi Tájérték Kataszterének jegyzéke
(135-143 oldalak), mind a védendő helyi értékek listája
(135-148 oldalak).
A táblázatban az elírást javítottuk.

A külterületi szabályozási tervlapot a javasoltak szerint
átneveztük övezeti tervnek.
Rávezettük a megjegyzést a tervlapokra.
A javasoltak szerint a jóváhagyandó anyagban a véleményező tárgyaláson szereplő HÉSZ-t szerepeltetjük.
A lakossági észrevételt külön, gyorsított eljárásban, a
jóváhagyást követően fogjuk egyeztetésre kiküldeni.
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10. számú melléklet: Állami főépítész részletes szakmai (záró) véleménye
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