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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

I. ELŐZMÉNYEK, PARTNERSÉGI- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS  
 

Köveskál Község Önkormányzatának megbízásából Köveskál Helyi Építési Szabályzatának módosítása 
a tűzoltószertár épületének rendezése érdekében c. tervmódosítást Horváth Adrienn vezető 
településtervező készíti az Önkormányzat költségviselésében. (Tervszám: 104/2021). A HÉSZ 
módosítás tervének elkészítését megelőzte a területre vonatkozó Telepítési tanulmányterv készítése, 
amely szintén ezen Önkormányzati megbízás keretében készült (tervszám: 103/2021). 
 

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyert a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” címen, azon belül Civil 
szervezetek ingatlan beruházási, felújítási támogatása című felhívásra. A pályázat az Önkormányzati 
tulajdonú, 446 hrsz “tűzoltóság” megnevezésű ingatlanon álló tűzoltószertár épületének felújítására 
vonatkozik. 
Az épület felújítására és bővítésére vonatkozó építészterveket a Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt. 
készítette el 2020 szeptemberében. A tervvel kapcsolatos engedélyezési eljárást Köveskál Község 
Önkormányzata, mint építtető a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi Osztály 3. építésügyi hatáskörrel rendelkező hatóságánál megkezdte, de a terv az 
engedélyt nem kapta még meg. 
 

Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt. - Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, bővítés-Építési eng. terve 

jelen állapot tervezett felújítás és bővítés után 
 

Az építési engedélyezés azért akadt el, mert a meglévő tűzoltószertár épülete nem a jelen állapotában 
szerepel a fölhivatali térképes nyilvántartásban és az engedélyező hatóság a területre jelenlegi hatályos 
övezeti besorolást úgy vette figyelembe, mintha az közpark lenne. 
Időközben fény derült arra, hogy a 446 hrsz, 450 m2 terület - amelyen jelenleg, illetve évtizedek óta 
nem csupán a tűzoltószertár épülete, hanem a település telefonközpontja is áll - Köveskál Község 
Településszerkezeti terve falusias lakóterület területfelhasználásba sorolja, ettől eltérően a Helyi Építési 
Szabályzatának Szabályozási tervi melléklete hibásan és hiányosan, nem egyértelműen jelöli ki. A 
Szabályozási terv a 446 hrsz ingatlant övezeti jel és övezeti határ nélkül ábrázolja, így a tömb többi 
ingatlanjának Lf 2042 építési övezete vonatkozik rá, azonban a 446 hrsz zöld alászínezést kapott a 
Szabályozási terven, amely egyéb esetben, valamint a jelen esetben a 446 hrsz területén nem jelzett 
„Z” övezeti jellel a közpark területek jele. A közpark kijelölésnek ellentmond az a tény, hogy a meglévő 
beépítés (tűzoltószertár és telefonközpont) nem csak, hogy nem igénylik a közpark besorolást, de a 
meglévő beépítés (kb. 20 % körüli) túl intenzív közpark funkciónak, a meglévő területkialakítás nem is 
mutat közparkra jellemző területhasználatot. A terület keleti, Henye utcai határán található 2 db fa, ezen 
zöldfelületeken kívül az ingatlan egésze parkosítás és utcabútorozás nélküli, még egy pad sem 
található sem az ingatlanon sem a közelében. Lásd Terviratok 5.melléklet Jelenlegi területhasználat – 
kivonat az Építési engedélyezési tervből. Valamint a nevében sem tartalmaz közpark, vagy tér 
elnevezést. Tehát a HÉSZ 39. § Közparkra vonatkozó szabályozási előírásai nyomokban sem 
fedezhetők fel a területen, az attól jóval intenzívebb beépítés okán. Lásd az alábbi kivonatokat Köveskál 
Településrendezési eszközeiből (TSZT és SZT). 
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Annak érdekében, hogy a nyertes pályázatban szereplő - a településképet jelentősen pozitív irányban 
megváltoztató építészeti elképzelés, illetve a tényleges tűzoltószertárnak megfelelő bővítést 
eredményező – beépítés létrejöhessen a 446 hrsz területre hibásan és hiányosan jelölt övezetet a 
településszerkezeti terv besorolása szerinti falusias lakóterületi (Lf) építési övezetre szükséges javítani, 
így a 446 hrsz ingatlan is a tömbre hatályos falusias lakóterület Lf 2042 jelű építési övezet része lesz. 
Meg kell jegyezni, hogy az Építési engedélyezési terv is ennek figyelembevételével történt, azaz a 
beépítési paraméterek a 446 hrsz ingatlan tömbjére hatályos Lf 2042 jelű építési övezet paramétereinek 
felelnek meg. 
 
Fentieket összefoglalva a pályázat szerinti megvalósításhoz elengedhetetlen a jelen tervmódosítás 
keretében a terület átsorolása a téves és nem egyértelmű besorolásból. KI KELL EMELNI, hogy nem 
történik TSZT módosítás, azaz ún. „újonnan beépítésre szánt terület kijelölése”, hiszen a 
településszerkezeti terv már beépítésre szánt falusias lakó (Lf) területfelhasználásban tartalmazza a 
jelen 446 hrsz ingatlant.  
 
JELEN TERVMÓDOSÍTÁS SZERKESZTÉSI/RAJZOLÓI HIBAJAVÍTÁSNAK IS TEKINTHETŐ LENNE. 
 
A Helyi Építési Szabályzat Szabályozási tervének módosítására az elnyert pályázati forrás 
felhasználása céljából van szükség. Az Egyesület által használt Tűzoltószertár épület fejlesztése, 
bővítése, a mai kor követelményeinek megfelelő, komfortosabb épület megvalósulása elmaradna a 
módosítás hiányában. 
 
Miután a megvalósítás pályázati úton történik, és fontos projektje az önkormányzatnak, az akadályba 
ütközött megépítést a jelen tervmódosítás gyors jóváhagyása segítheti. Ezért ennek érdekében az 
önkormányzat határozatában a 446 hrsz ingatlant ún. „kiemelt fejlesztési terület”-té nyilvánítja, amely 
keretében jelen helyi építési szabályzatmódosítás a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bek. a) pont alapján és a 
42.§ szerinti ún. tárgyalásos eljárás keretében történik, amelyet az állami főépítész folytat le, 
egyeztető tárgyalás keretében. 
 
Összefoglalva tehát jelen tervmódosítás során Köveskál Község Helyi Építési Szabályzatának 
Szabályozási tervi melléklete kerül módosításra.  Jelen módosítás során tehát HÉSZ módosítás nem 
történik, a módosítás a Szabályozási terv módosítása (hibajavítása).  
 
Fenti döntések értelmében elkészítésre kerülő tervmódosítás jóváhagyásra kerülő munkarészeit (Helyi 
Építési Szabályzat mellékletét képző Szabályozási tervlap módosításának tervlapja) a tárgyalásos 
eljárás keretében történő államigazgatási egyeztetést megelőzően szükséges a partnerséggel és 
lakossággal véleményeztetni. Ennek értelmében a partnerségi és lakossági egyeztetés tervanyaga 
Hirdetményként felkerült az önkormányzat honlapjára 2021. 03.02-től 2021. 03.18-ig kihirdetett 
partnerségi és lakossági véleményezésre. 
 
Az Önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 
szerinti partnerekkel és a lakossággal történő egyeztetést a 2021. 03.02-től 2021. 03.18-ig folytatja le az 
alábbiak szerint: 
 Tárgyi terv Partnerségi egyeztetése Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete alapján 
2021. 03.02-től 2021. 03.18-ig kerül lefolytatásra.  



KÖVESKÁL HÉSZMÓDOSÍTÁS A TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN – KIEMELT FEJL.TER. 
314/2012. (XI.8.) KORM.REND. - 42. § TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS       2021 MÁRCIUS HÓ 

  8 

 Tárgyi terv lakossági egyeztetése kapcsán Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati 
rendelete alapján történő ún. lakossági fórum nem került megtartásra, figyelembe véve a 
Koronavírus miatt életbe lépett jogszabályokat. Amelyek értelmében Köveskál Község 
Önkormányzata a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórumot az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 
településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a lakossági fórum elektronikus (település honlapján) úton folytatta le, amely 
során a véleményezők észrevételeiket nem személyesen, hanem postán, illetve emailen küldhetik 
meg a Polgármesternek. 
 

 
A Partnerségi-lakossági egyeztetés Köveskál Község Önkormányzatának Polgármesterének Köveskál 
Község Önkormányzatának megbízásából Köveskál helyi építési szabályzatának módosítása a 
tűzoltószertár épületének rendezése érdekében című tervmódosítás partnerségi és lakossági 
egyeztetés határozattal kerül lezárásra. A lezáró határozatot lásd Terviratok 2.melléklet. 
 
Köveskál Község hatályos településrendezési eszközei az alábbiak szerint kerültek jóváhagyásra:  
 Köveskál Község Településszerkezeti terv - 68/2011. (IX.22.) ÖK. számú határozat, 
 Köveskál Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve - 8/2011. (IX. 26.) önk. rendelet. 

 
Jelen tervmódosítás egyeztetési dokumentációját a jelen, 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet                  
42.§ ún. tárgyalásos eljárás szerinti véleményezési szakaszban kérjük aszerint véleményezni, 
hogy e tervmódosítás a hatályos településrendezési eszközök részterületre történő módosítása és 
nem felülvizsgálat!  

 
Ennek értelmében jelen tervdokumentáció munkarészei a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (1) és (2) 
a) pontja értelmében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készültek. A 314/2012. (XI.8.) 
Korm.rendelet 3/A.§ (2) és 3/C.§ szerinti önkormányzati főépítészi feljegyzésben rögzítette a terv 
tartalmának megfelelőségét (Lásd Terviratok 3. melléklet)!  
 

II.  TERVI ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT ÉS A TERV TARTALMA 
 
A TERVI ELŐZMÉNYEK: 
Köveskál 446 hrsz ingatlanján évtizedek óta álló tűzoltószertár épületére a településen működő tűzoltó 
egyesület pályázatot nyert. Ennek keretében a Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt. Köveskál Tűzoltó 
szertár felújítása, átalakítása, bővítése címen 2020 szeptemberében elkészítette a szükséges Építési 
engedélyezési tervet. 
 
Az engedélyezés azonban a Szabályozási terv nem egyértelmű övezeti kijelölése miatt elakadt. 
 
Az építési engedélyezés folytatása érdekében szükséges a 446 hrsz ingatlanra vonatkozóan a 
szabályozási tervlap javítása és a 446 hrsz telekre történő egyértelműsítése, a hatályos 
településszerkezeti tervi falusias lakóterületi (Lf) kijelöléshez illeszkedve Lf 2042 jelű építési övezetre, 
amely a 446 hrsz tömbje egészéra hatályos építési övezet. 



KÖVESKÁL HÉSZMÓDOSÍTÁS A TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN – KIEMELT FEJL.TER. 
314/2012. (XI.8.) KORM.REND. - 42. § TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS       2021 MÁRCIUS HÓ 

  9 

TERVEZÉSI FELADAT: 
 
A Szabályozási tervmódosítás során illeszkedve a Településszerkezeti terv által kijelölt falusias lakó (Lf) 
területhasználathoz a 446 hrsz ingatlan egészére a Szabályozási tervlap úgy kerül módosításra 
(javításra), hogy a tömbre hatályos Lf 2042 jelű építési övezet jele kerül a 446 hrsz ingatlanra is 
feltüntetésre, azaz tulajdonképpen a telekre jelölt zöld színű háttérjelölés kerül törlésre. 
Fentiek szerint jelen tervmódosítás során sem Köveskál Község Településszerkezeti terve, sem Helyi 
Építési Szabályzata nem kerül módosításra. A HÉSz mellékletét jelentő Szabályozási tervlap, valamint 
az abból készült Övezeti tervlap úgy kerül módosításra, hogy a 446 hrsz telekre jelölt zöld szín törlődik. 
A nyertes pályázati keretben a tűzoltószertár rossz állagú és kedvezőtlen utcaképe kerül felújításra, 
kedvező, mind a településnek, mind a Balaton-felvidéki építészetnek megfelelő kialakítással. 
A helyi építési szabályzat módosításának legfontosabb célja az elnyert pályázati forrás felhasználása. A 
Tűzoltó Egyesület által használt Tűzoltószertár épületének fejlesztése, bővítése, a mai kor 
követelményeinek megfelelő, komfortosabb megvalósulása jelent módosítás hiányában elmaradna. 
 
A TERV TARTALMA: 
 
A 2017. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb szabadságot 
enged a települési önkormányzatoknak, többek között pl. abban, hogy a tervdokumentációk tartalmára 
előírt követelményeket a helyi önkormányzati főépítész határozza meg.  
 

A tartalmat és annak indoklását az önkormányzati főépítésznek feljegyzésben szükséges rögzítenie, a 
feljegyzést pedig szerepeltetni kell a tervdokumentáció mellékletében.  
 

Fentiek szerinti jogszabályi előírások az alábbiakban kerültek bemutatásra, a terv tartalmát 
meghatározó Főépítészi Feljegyzést pedig lásd a Terviratok 3. mellékletében! 
 

Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rend.: 
 

3/A. § (2) szerint: „A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a 
tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak 
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 
 

3/C. § alapján: „Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott 
tartalmi elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét 
képezi.” 
 
A Főépítészi Feljegyzés szerint az önkormányzati főépítész Farkas István okl. településmérnök - 
a tervdokumentáció tartalmára vonatkozóan úgy ítéli meg, hogy szakági tervezők bevonása nem 
szükséges, mert a meglévő állapot kerül felújításra és kismértékű bővítésre.   
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III. ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
 
 

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
A 446 HRSZ TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN 

SZT 
mód. 

 

Feladat: A területre a Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási tervlap (SZT) és az 
abból készült Övezeti tervlap kerül módosításra (hibajavításra). A szabályozási tervlap szerinti jelölés 
jelenleg nem egyértelmű, mert övezeti jel és övezethatár nélkül, ennek ellenére zöld alászínezést 
tartalmaz, mintha közpark lenne, ezzel nem követi a településszerkezeti terv által kijelölt falusias lakó 
(Lf) területfelhasználást. Az SZT módosítás során a TSZT által a 446 hrsz ingatlanra, valamint annak 
jellemzően az egész tömbjére jelölt falusias lakóterületi (Lf) kijelölés kerül érvényesítésre. A TSZT 
nem kerül módosításra és a HÉSz szabályozási előírásai sem módosulnak. 

 

Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  
A 446 hrsz tervezési terület 450 m2 területnagyságú. A területet északról és nyugatról a Szűk utca, 
délről a Fő utca, keletről a Henye utca, határolja. A tervezési terület a település központjának szélén 
található, a kultúrház közelében. A tűzoltószertár ingatlanja a településen kelet-nyugati irányban 
áthaladó Tapolca- Zánka 7313 j. úttól északra, az arról lekötő a TSZT-ben gyűjtőútként kijelölt Szűk 
utca déli oldalán, valamint a településközpontból induló déli irányban haladó 7314 j. Kővágóörs felé 
vezető úttól keletre fekszik. A terület tömbje lakóterület, kivéve a tömb nyugati részének iskola 
területét.  

 

Alátámasztó szakági munkarészek – vizsgálat és javaslat: 
Területfelhasználási vizsgálat és javaslat: A tervezési terület tömbje lakóterület, a nyugati 
területrésze az iskola ingatlanja. A településszerkezeti tervben ezért a tömb jellemzően falusias 
lakóterület (Lf), nyugati része településközpont vegyes (Vt) területként jelölt. A 446 hrsz ingatlanon a 
tűzoltószertár és a telefonközpont épülete áll. A Henye u. határán 2 db fa található, egyébként füves, 
nyomokban murvás borítású a teljes 446 hrsz beépítés nélküli területe. A tűzoltószertár épülete előtt 
Szent Flórián szobor áll. A területfelhasználás nem változik jelen tervmódosítás során, a 446 hrsz 
továbbra is a tűzoltószertár és a telefonközpont területe marad. 

 

Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból sík. 
Vízrajz: A terület környezetében nem található vízfolyás, patak. 
Tulajdonvizsgálat: A 446 hrsz önkormányzati törzsvagyon része. A tűzoltószertár épületét a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület használja.  

 

Hatályos Területrendezési (VmTrT) és Településrendezési tervi (TSZT,SZT) besorolás: 
VmTrT: Veszprém megye Területrendezési Tervének Térségi szerkezeti terve: „települési térség” 
területfelhasználási kategóriába sorolja a területet. Mivel a 446 hrsz a település belterületének része. 
TSZT: a Településszerkezeti terven a 446 hrsz falusias lakóterület (Lf) területfelhasználásba sorolt.  
SZT: a szabályozási tervi kijelölés nem egyértelmű, azaz hibás. Egyrészt az SZT tervlap a 446 hrsz 
ingatlant övezeti jel és övezeti határ nélkül ábrázolja, így a tömb többi ingatlanjának Lf 2042 építési 
övezete vonatkozik rá, azonban az SZT-n zöld alászínezést kapott, amely egyéb esetben „Z” övezeti 
jellel a közpark területek jele. A „Z” övezeti jel a 446 hrsz területről azonban hiányzik. Az Övezeti 
tervlap a Szabályozási tervlapból készült, ezért az is hibás a zöld alászínezés szempontjából. 
HÉSZ: Az SZT tervlap szerinti zöld alászínezés egyéb esetben, és „Z” övezeti jellel közpark kijelölés 
jelez.  A meglévő beépítés a közpark funkciót nem teszi lehetővé, valamint ezen túlmenően a jelenlegi 
területkialakítás sem mutat közparkra jellemző területhasználatot. A terület keleti, Henye utcai határán 
található 2 db fa, ezen zöldfelületeken kívül az ingatlan egésze parkosítás és utcabútorozás nélküli, 
még egy pad sem található sem az ingatlanon sem a közelében, valamint a nevében sem tartalmaz 
közpark, vagy tér elnevezést. Tehát a HÉSZ 39. § Közparkra vonatkozó szabályozási előírásai 
nyomokban sem fedezhetők fel a területen, az attól jóval intenzívebb jelenlegi kb. 20 % beépítés okán. 
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Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési eszközök módosítása: 
TSZT: A Településszerkezeti tervben a 446 hrsz terület falusias lakóterület területfelhasználásba 
sorolt. Nem kerül módosításra. 
HÉSZ: szabályozási előírás nem kerül módosításra. HÉSz a tekintetben módosul, hogy a HÉSz 
melléklete a Szabályozási tervlap és Övezeti tervlap módosításra kerül. 
Szabályozási tervlap és övezeti tervlap: A Szabályozási tervlap és az Övezeti tervlap úgy 
módosul, hogy a 446 hrsz területről a téves zöld alászínezés törlésre kerül. Lásd Rendelet-tervezet 
mellékletei. 

 

Közlekedési vizsgálat és javaslat: Jelen HÉSz módosítás a terület megközelítése, azaz 
közlekedési szempontból nem tartalmaz módosítást.  

 

Közművesítés vizsgálat és javaslat:  
Jelen HÉSz módosítás közművek tekintetében nem tartalmaz módosítást. 

 

Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat:  
Jelen módosítás nem jelent környezetvédelmi szempontból változást a területre. Zöldfelület 
tekintetében a bővítés az Lf 2042 hóépítési övezet által előírt beépítési %-nak és zöldfelületi 
minimumnak megfelel. 

 

Településképi vizsgálat és javaslat:  
Jelen módosítás jelentősen kedvező, pozitív irányú változást okoz a településképben. A jelenlegi 
leromlott állapotú tűzoltószertár épülete a bővítés és felújítás során kedvező külső megjelenést kap, 
amely a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképvédelmi rendelet (TKr) szerint a 
Balaton-felvidékre jellemző építészeti kialakítás jegyeit viseli majd magán. A tűzoltószertár 
felújításával, a szomszédos telefonközpont épületével és az épület előtt álló jó állapotú Szent Flórián 
szoborral egy kedves épületegyüttes jelenik meg az utcaképben. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
 
 
Jelen HÉSz, illetve Szabályozási tervlapot érintő módosítás örökségvédelmi szempontból nem releváns 
a módosítás. 
 

 

Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt.  
Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, 
bővítés - Építési engedélyezési terve

Forrás: www.kozterkep/mapublic 

 
 
 
A tűzoltószertár felújítására és bővítésére elnyert pályázat keretében a megújult épület az előtte álló jó 
állapotú Szent Flórián szoborral egy kedves utcaképet hoz majd létre a jelenlegi, semleges utcakép 
helyett. 
 
 
Budapest, 2021. február 22.   
 
 

        
 Horváth Adrienne 
 vezető településtervező 
 városépítési és városgazdálkodási  
 szakmérnök  
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TERVIRATOK  
 

1. melléklet – Polgármesteri Határozat a 446 hrsz terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
 

 
Határozat javaslat: 
 

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2021. (….) HATÁROZATA - tervezet 

 
Köveskál község helyi építési szabályzatának módosítása  

a Tűzoltószertár épületének rendezése érdekében döntésről  
 

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Köveskál Község Önkormányzata 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
következő döntést hozom: 
 
A tűzoltószertár épületének rendezése érdekében Köveskál Község Helyi Építési 
Szabályzatának módosítását a Köveskál, 446. hrsz területére vonatkozóan támogatom.  
  
A Köveskál, 446. hrsz.-ú ingatlan területét a Helyi Építési Szabályzat módosítása céljával 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom. 
  
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás értelmében a településrendezési eszközök 
módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés szerinti 
ún. „tárgyalásos eljárás“ lefolytatását kezdeményezem. 
 
 
 
Köveskál, 2021.  
 
 
 
 Györffy Szabolcs Zoltán 
                polgármester 
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2. melléklet – Határozat a Partnerségi egyeztetés lezárásáról …/2021.(03….) sz. Polgármesteri 
határozat 

 

 
HATÁROZAT - tervezet  

 
Köveskál Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 
Z - …/2021. (……..)  

polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörében eljárva Köveskál Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása a 
tűoltószertár 440 hrsz területének rendezése érdekében című tervmódosítással kapcsolatban az alábbi 
határozatot hozom. 

 
 

1. Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete alapján, és a Kormány a 
veszélyhelyzet megszüntetésekor életbe lépett a „veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről” szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelynek 165. 
§-a, illetve az időközben hatályba lépett „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) 
Korm. rendeletben foglaltak  szerint lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja.  
Az egyeztetés során Partnerségi, illetve lakossági vélemény érkezett/nem érkezett.  
 

2. A partnerségi, lakossági véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le. 
 
3. Köveskál Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tűoltószertár 440 hrsz területének 

rendezése érdekében című tervmódosítás vonatkozásában megkezdem Veszprém megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerinti 
tárgyalásos eljárás lefolytatását az állami főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. egyeztető 
tárgyalás lefolytatása érdekében. 

 
 
Köveskál, 2021. március  ….. 
 
 
Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán polgármester  
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
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3. melléklet – az Önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése 
 

 

Önkormányzati Főépítészi Feljegyzés - A terv tartalmáról 
 

KÖVESKÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  
A TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN C. TERV 

 

A 2013. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb szabadságot 
enged a települések önkormányzatainak többek között pl. abban, hogy a tervdokumentációk tartalmára 
előírt követelményeket az önkormányzati főépítész határozza meg indoklással, amely tartalmat és 
indoklást a főépítésznek feljegyzésben szükséges rögzítenie. E feljegyzést pedig szerepeltetni kell a 
tervanyag mellékletében. Az alábbiakban részletezett előírások szerint került jelen Feljegyzés 
megfogalmazásra. 
 
Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rend.: 
3/A. § (2) szerint:  
„A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 
figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak 
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 
3/C. § alapján: 
„Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek 
indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 

 

Indoklás a tervdokumentáció tartalmi követelményének megállapításához: 
Jelen tervdokumentáció készítése során az általános tervezési célt bemutató és a módosítást igénylő 
leíráson kívül nem szükséges részleteiben kidolgozott településtervezési munkarész, illetve szakági 
(közlekedés, közmű, táj- és környezetvédelem) munkarészek elkészítése, hiszen a tervmódosítás nem 
okoz változás sem a településrendezési, sem a szakági munkarészek tekintetében. Jelen módosítás a 
szabályozási terv hibajavításának vehető, amely a településszerkezeti tervi illeszkedésnek megfelelően 
kerül módosításra (javításra). 
 
 

Összefoglalva a szakági (közlekedés, közmű, környezetvédelem) munkarészek tekintetében jelen 
tervmódosítás az államigazgatási szervek feladatait nem érintő módosításoknak tekinthetők, 
ennek okán jelen tervmódosítás kapcsán nem szükséges majd e munkarészeket elkészíteni, mivel a 
tervmódosítást jelentő tűzoltószertár tekintetében meglévő állapot kerül felújításra és 
kismértékű bővítésre.   
 
A tervezési feladat kapcsán: 
A jelen tervmódosítás során a tűzoltószertár 446 hrsz területére nem egyértelmű, és a 
településszerkezeti tervi kijelöléshez nem illeszkedő jelölés kerül javításra. Ezzel az építési 
engedélyezési tervhez a hozzájárulás az építéshatóság részéről megtehető.  
A Szabályozási tervlap módosítás, hibajavításnak is tekinthető. 
 
Tápiószőlős, 2021. február 22.                                                                       

                                       
 

Farkas István 
önkormányzati főépítész  
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4. melléklet – HÉSz – kivonat a közpark (Z) övezetekre és a falusias lakó Lf 2042 jelű építési 
övezetre 

 

 

HÉSz – kivonat a közpark (Z) övezetekre 
 

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. 

 

HÉSz – kivonat a falusias lakó (Lf 2042) jelű építési övezetekre 
 

A HÉSz az Lf 2042 jelű építési övezetre külön előírást nem állapít meg a falusias lakóterületi előírások 
között. A HÉSZ 1. melléklete tartalmazza az egyes építési övezet betűjele utáni számok beépítési 
paraméterekre vonatkozó jelentését, amely az alábbi: 
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5. melléklet – Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt.  Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, 
bővítés - Építési engedélyezési terve - kivonat 

 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT - TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 

 
 

 
 

TERVEZETT BŐVÍTÉS, FELÚJÍTÁS 
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314/2012.KORM.REND. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. 
 

KÖVESKÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  
A TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN 

- kiemelt fejlesztési terület - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HELYI  ÉP ÍTÉS I  SZABÁLYZAT 
SZABÁLYOZÁSI  TERV   

MÓDOS ÍTÁS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 1  M Á R C I U S H Ó
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK – tervezet!! 
 

 

Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (……) önkormányzati rendelete1 

 
Köveskál Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Köveskál Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Köveskál Község Önkormányzata 
polgármestereként Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) (a) pontjában, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28.§ (2), 42.§-ban foglaltak 
szerint Köveskál Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati 
rendeletet az alábbiak szerint módosítom: 
 
 
1.§ Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Köveskál Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: HÉSz)                 
3. mellékletének a) Övezeti tervlap Közigazgatási terület – 3. szelvénye e rendelet 1. melléklete 
szerint módosul.  

 
2.§ A HÉSz 3. mellékletének b) Szabályozási tervlap Belterület – 3. szelvénye e rendelet                      

2. melléklete szerint módosul.  
 

 

2. § Záró rendelkezések 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 
 
Köveskál, 2021. …… 
 
 
 
 
……………………………………………                            …………………………………… 
 Györffy Szabolcs Zoltán dr. Szabó Tímea 
 polgármester  jegyző 
 
 
 

 
1 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készült 
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1.melléklet: a …/2021. (………) önkormányzati rendelethez 
 

Köveskál Község Helyi Építési Szabályzata a) Övezeti tervlap Közigazgatási terület – 3. szelvénye a 
tervezési terület által lehatárolt terület vonatkozásában módosul 

                              tervezési terület határa 

 
2.melléklet: a …/2021. (………) önkormányzati rendelethez 

 

Köveskál Község Helyi Építési Szabályzata b) Szabályozási tervlap belterület terület – 3. szelvénye 
a tervezési terület által lehatárolt terület vonatkozásában módosul 

                              tervezési terület határa 
 


