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1.TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV  
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1.2.1.Területfelhasználási vizsgálat 
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Szabályozási terv SZT- kivonat 
Övezeti terv - kivonat 

1.2.3. Közműellátás - vizsgálata 
1.2.4. Közlekedési vizsgálata 
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A FEJLESZTÉS CÉLJA 
 

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. 
 
A FEJLESZTÉS ELŐZMÉNYE 
 
A pályázat keretében történő tűzoltószertár épületének 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 ellenmond 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.  
 
Mindemellett sem a nevében nem tartalmaz közpark, vagy tér elnevezést, valamint a HÉSZ 39. § 
Közparkra vonatkozó szabályozási előírásai nyomokban sem fedezhetők fel a területen, az attól jóval 
intenzívebb meglévő tűzoltószertár és telefonközpont épületek beépítései okán.  
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A TERVEZÉSI FELADAT 
 
A 446 hrsz 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. 
 

E HÉSZ módosítás megalapozásához készül jelen tanulmányterv. 
 
 
BEVEZETÉS - A TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSÉNEK JOGI HÁTTERE 
  
Köveskál Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tűzoltószertár épületének rendezése érdekében 
című tervmódosítás az Önkormányzata Képviselő- testületének döntése alapján történhet.  
 
A Településfejlesztési célok megvalósítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény - ún. Építési törvény - 30/A.§ szerint az Önkormányzat Településrendezési 
szerződést köthet az érintett terület tulajdonosával, illetve a területen beruházni szándékozóval. Az 
Önkormányzat Képviselő-testületének a fejlesztés befogadásáról hozandó döntésének alapjául, - a 
településrendezési szerződés megkötése előtt - a beruházó által elkészíttetett ún. Telepítési 
tanulmányterv szolgál. Jelen esetben a fejlesztés pályázati keretből valósul meg, így fejlesztőként az 
önkormányzat nevezhető meg. 
 
Fenti okból jelen tanulmányterv a fejlesztés megvalósításához tartozó tervmódosításhoz szükséges 
Képviselő-testületi döntést készíti elő. A tanulmánytervvel kapcsolatos döntés, határozat alapján 
kerülhet elkészítésre a tanulmánytervben foglalt HÉSZ módosítás, amely partnerségi és államigazgatási 
egyeztetés lefolytatását követően kerülhet jóváhagyásra.  
 
Köveskál Község Önkormányzatának megbízásából Köveskál Helyi Építési Szabályzatának módosítása 
a tűzoltószertár épületének rendezése érdekében c. tervmódosítást és az ahhoz szükséges Telepítési 
tanulmánytervet Horváth Adrienn vezető településtervező készíti az Önkormányzat költségviselésében. 
(Tervszám: 103/2021 és 104/2021).  
 
1.A Telepítési tanulmányterv tartalma  
 
A Telepítési tanulmányterv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 15.§ alapján és a 7.sz. mellékletében 
rögzített tartalmi követelmények szerint készül.  
A jogszabály szerint az önkormányzati főépítész pontosítja a tartami előírást.  
Az önkormányzati főépítésszel, Farkas Istvánnal a tartalmi részletesség előzetesen egyeztetésre került, 
eszerint jelen tervmódosítás során a szakági és az örökségvédelmi munkarészek módosulása nem 
releváns, így ezek nem kerülnek elkészítésre. 

 
E tanulmányterv elfogadását követően megkezdődő módosításra kerülő HÉSZ módosítás 
tervdokumentációjának alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeibe egyaránt beépíthetők jelen 
tanulmányterv vizsgálati és javaslati munkarészei. 
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Jelen módosítás nem vonja maga után sem a Településképi Arculati Kézikönyv, sem a Településkép 
védelméről szóló rendelet módosítását. A településképre vonatkozó szabályok a módosítást követően is 
hatályosak, és érvényben maradnak a módosítással érintett területre. 
 

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. 

 

1.1. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása, valamint a 
1.2. A telek és a környezet vizsgálati bemutatása 
 

 
A 446 hrsz önkormányzati törzsvagyon tárgyát képező 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.  
 
A módosítással érintett terület: 
A 446 hrsz ingatlan területe. 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT – TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt. - Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, bővítés-Építési 

eng. terve 
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1.2.1.Területfelhasználási vizsgálat 
 
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. 
 
 
1.2.2. A TERÜLET ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA 
 
 

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. 
 
 

a területre vonatkozó hatályos településszerkezeti tervi (TSZT) és szabályozási tervi (SZT) kivonatok 
bemutatását lásd az alábbiakban 
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1.2.3. Közműellátás – vizsgálata és a 1.2.4. Közlekedési vizsgálata 
 
A 446 hrsz területen meglévő tűzoltószertár épületének bővítése és az azt lehetővé tevő HÉSz 
módosítás a közműellátást és közlekedés tekintetében nem releváns módosítás. A terület 
közművesítése megoldott, a terület saroktelek így a megközelítése és a telken belüli parkolás megoldott 
jelen, fejlesztés előtti állapotban is.   
 

1.3 Beépítési terv és Látványtervek 
 
A 446 hrsz területen álló tűzoltószertár bővítésre kerül. Lásd az alábbi helyszínrajzot, és a beépítést 
mutató látványterveket. 
 

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

jelen állapot tervezett felújítás és bővítés után 
 

TERVEZETT BŐVÍTÉS, FELÚJÍTÁS 
Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt. - Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, bővítés-Építési eng. terve 
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1.4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e 
célból módosítandó elemeinek összefoglalása 

 
A 446 hrsz tervezési terület hatályos településrendezési eszközök szerinti besorolása 
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. 

 
1.4.1. TERVMÓDOSÍTÁSI CÉLOK 
 
A módosítandó településrendezési eszközök szerinti besorolása 
 
A 446 hrsz fejlesztési területtel kapcsolatos 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. 

 
1.4.2. A SZABÁLYOZÁS ELEMEINEK MÓDOSÍTÁSA 
 
A tűzoltószertár bővítése és felújítása pályázat szerinti megvalósításhoz elengedhetetlen HÉSZ 
módosítás 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.  
 
HÉSZ MÓDOSÍTÁS 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. 
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1.5 Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására  
 

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. 
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. 
 
1.6 A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei 

közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési 
igénye, rövid összefoglaló  

 
A 446 hrsz területen meglévő tűzoltószertár épületének bővítése és az azt lehetővé tevő HÉSz 
módosítás a közműellátást, a közlekedés, valamint a humáninfrastruktúra tekintetében nem releváns 
módosítás. 
 
1.7 A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló  
 
A 446 hrsz területen meglévő tűzoltószertár épületének bővítése és az azt lehetővé tevő HÉSz 
módosítás a várható környezeti hatások tekintetében nem releváns módosítás. 
 
1.8 Örökségi vagy környezeti értékek sérüléseinek lehetőségei, rövid összefoglaló 
 
A 446 hrsz területen meglévő tűzoltószertár épületének bővítése és az azt lehetővé tevő HÉSz 
módosítás az örökségi vagy környezeti értékek sérüléseinek lehetőségei szempontjából nem tekinthető  
releváns módosításnak. 
Ki kell azonban emelni a tűzoltószertár épületének bővítése és felújítása kedvező hatásait. 
 
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. 
Lásd az alábbi látványtervet és a Szent Flórián szoborról készült fotókat! 
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Forrás: Kocsis-terv Tervező és Szolgáltató Bt.  
Tűzoltó szertár felújítás, átalakítás, 
bővítés - Építési engedélyezési terve

Forrás: www.kozterkep/mapublic 
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HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET – tervezete 
 

 

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 



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV                                                                                                                 2021 MÁRCIUS HÓ 
KÖVESKÁL HÉSZMÓDOSÍTÁS A TŰZOLTÓSZERTÁR ÉPÜLETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN  
 

  16 

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 
 


