
 

TERVEZŐI-ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK 
Köveskál község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára beérkezett véleményekre vonatkozóan  

 

1.Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
 

 

 
 

Válasz: A felsorolt hrsz-ok többségeborszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetébe tartozik, mely az MATrT 4.§ 4. pontja 
szerint: „a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott és lehatárolt övezet, amelybe a szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú 
területek tartoznak, ahol hosszú távú cél a minőségi szőlő- és bortermő területek védelme”.  
A 34. pontja definiálja az ökológiai hálózat magterületének övezetét definiálja: „az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, 
amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és 
több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont;” 
A 020, 022/4-6 hrsz-ú Má övezetbe tartozó telkek átsorolhatókMko övezetbe.  
A 0110/2, 0114, 0124b, 0121/12 Má övezetbe tartozó telkek átsorolhatók Mko övezetbe. 
A 087/1 hrsz-ú, Máb2 övezetbe sorolt telek átsorolható Mko övezetbe 
A 0271/2 hrsz-ú Má övezetbe tartozó telekátsorolható Mko övezetbe 
Az 1402/1-3 hrsz-ú telkekszőlőkataszteri övezetbe tartozó telkek, javasoljuk Máb2 övezetben megtartani, ahol épület nem 
létesíthető.  
Az 1001/1-1007 hrsz-ú telkek tömbje(Mkb övezet), hagyományos szőlőhegyi kertes terület, ezért javasoljuk a kertes borvidéki 
területként való megtartását, itt épületek is találhatóak. Az MATrT 4.§ 34. pontja alapján a magterületbe „olyan természetes vagy 
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit 
hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont”. A terület nem felel meg a 
fenti definíciónak, ezért javasoljuk a magterületből való kivételét 

 

 
 

Válasz: A Szabályozási terven továbbra sem látjuk indokoltnak a jelölést.A Tvt 18.§ (3) bekezdése, azaz az 50 m-es védőtávolság 
„természeti területre” vonatkozik. A Tvt 15.§ (2) és (3) bekezdése ezeken a területeken nem teljesül, azaz ezek a területek nem 
kerültek miniszteri rendeletben kihirdetésre, és a tulajdoni lapokra bejegyzésre. Ettől függetlenül a Helyi Építési Szabályzat 13. §-a 
kiegészíthető azzal, hogy külterületen 50-50 m-en belül épület nem létesíthető. 

 
 



 
 

Válasz: A magterület kijelölése az érintett két telken kissé pontosításra kerül. A telkeket érintő magterületet a szabályozási terv 
„zöldfelületként megtartandó területként” szabályozza, de az építési övezeti paraméterek a teljes telkekre vonatkoznak, hiszen 
ezek nem új beépítésre szánt területek.  

 

 

 
 
Válasz:1. javítjuk. 2. Elfogadjuk, kiegészítjük. 3. Elfogadjuk, a terepszint alatti beépítés mértékét külön-külön szabályozzuk, 
csökkentjük a mértéket.   

 

 
 
Válasz:4. Elfogadjuk, kizárjuk a medence építést minden beépítésre nem szánt övezetben  
5. Elfogadjuk, kiegészítjük.  
 



 
Válasz:A HÉSZ 12.§ (3) bekezdését kiegészítjük, azonban a szabványra történő hivatkozást túlzónak tartjuk. A hivatkozott 

szabvány beillesztése aránytalan és indokolatlan terhet jelentene az építtetőkre, a településképi és tájképvédelmi 

szempontok a településképi rendeletben megfelelő mértékben szabályozottak.   
 

 
Válasz: A 3000 m2-es telekméret már árutermelő szőlőterület, ahhoz már valamilyen épület igény indokolt lenne, (gazdasági 
épület). Mivel a törvény 2 ha alatt nem ad lehetősége épület elhelyezésre, ezért a tájkarakter védelmében legalább a földdel 
borított pince építés lehetősége meg kell, hogy maradjon. A pince nem tartozik a beépítésbe, így nem keletkezik sűrű beépítés. A 
HÉSZ 26.§-t kiegészítjük, hogy telkenként 1 pince létesíthető. 
Az Máb1, Máb2 övezetekre vonatkozó szabályokat pótoljuk. Az Máb2 övezet általában a magterületbe is tartozó terület, ahol új 
építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális 
építményként helyezhető el. 
 
2.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs osztály 

Általánosságban megállapítja, hogy a tervezett módosítások a termőföld mennyiségi védelmét nem sértik. 
Ugyanakkor, " a tervezet D13 pontja szerinti változtatás a 0173/20 helyrajzi számot érintően mezőgazdasági korlátozott 
használatú területet sorol át különleges beépítésre nem szánt területi övezetbe. A változtatás a település viszonylatában 
átlagosnál jobbrét 1-es minőségi osztályú 4,9 ha nagyságú nagy területet érint. (...) a csaknam öt hektár mezőgazdasági 
felhasználású terület különleges beépítésre nem szánt területbe történő átsorolása nem indokolt, sérti a termőföld mennyiségi 
védelmének  érdekét." 
Válasz: A véleménnyel összhangban a HÉSZ-t kiegészítjük azzal, hogy a max 1500 m2 beépítési lehetőség és az ahhoz 
kapcsoldó legfeljebb 3000 m2 területű udvaron kívül a többi területet legelőként kell megtartani.  

A Különleges terület-nagykiterjedésű sportterület (Kb-nsp) beépítésre nem szánt terület maximum 3%-os beépíthetőséggel (a 
Szabályozási terven kijelölt építési helyen belül). Mint a szabályozásból is látszik,,a tervezett funkciók, illetve ahhoz kapcsolódó 
épületek éppen a termőföld gazdaságos és minőségi fenntartását szolgálják, azaz a termőföld igénybevétele a lehető legkisebb 
mértékre korlátozódik. Véleményünk szerint a mintegy öt hektáros terület minőségi fenntarthatósága érdekében ez elfogadható 
mérték. 

 



3. Veszprém Megyei Önkormányzat Elnök, Önkormányzati Hivatal 

Kéri a Megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció kiegészítését megyei és térségi koncepciók vizsgálatával ill. a 
Veszprém megyei koncepcióban foglalt célrendszereknek megfelelőségével, 
Kéri a Megalapozó vizsgálat kiegészítését az új Veszprém megyei területrendezési eszközeiben foglaltakkal kapcsolatos övezetek 
vizsgálatát, amennyiben szükséges a Településszerkezeti terven történő átvezetését. 
Kéri A Veszprém megyei Kerékpárforgalmi Terv figyelembe vételét. 
Válasz:  A Településrendezési eszközök felülvizsgálatát a kérésének megfelelően kiegészítjük, valamint egyeztetjük.  

 

 
TERVEZŐI-ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK 

Köveskál község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára határidőn kívül beérkezett véleményekre 
vonatkozóan  

 

1. BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (05.18.) 
1. Az örökségvédelmi Hatástanulmány javítását kéri, az örökségvédelemben használt fogalmakat illetően.  
Válasz: a Hatástanulmányt a fogalmak tekintetében javítjuk.  
4. Hiányolja a” Henyei-hegy – Törökhalála-szikla”  régészeti lelőhely Köveskáli megjelenítését, miután ezt Balatonhenyére 
regisztrálták a nyilvántartásban.  
Válasz: Az említett régészeti lelőhelyet a Régészeti Hatástanulmányban és más helyeken is pótoljuk, a terveken feltüntetjük.  
4. A Dani kút régészeti lelőhelyet a jóváhagyandó munkarészekből törölni kell, mint azt helyesen a Régészeti Tanulmányban 
megállapítva, csak Kővágóörs területét érinti.  
Válasz:  Javítjuk a jóváhagyandó munkarészek, Településszerkezeti leírás munkarészét.  
6. A Környezeti értékelés 62- oldalán hivatkozni kell a Budapest Főváros Kormányhivatalára (Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Örökségvédelmi Osztály).  
Válasz: Pótoljuk.  
 

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (05.26.)  

 

Válasz:  Ld. a Környezetvédelmi osztálynak adott válasz 

 

Válasz:  Ld. a Környezetvédelmi osztálynak adott válasz. Az Máb1 és Máb2 övezet előírását pótoljuk, az Máb övezetben épület 

nem helyezhető el.  

 

Válasz: Nem településrendezési kérdés. 



 

Válasz:  Ld. a Környezetvédelmi osztálynak adott válasz 

 

Válasz:  A Településrendezési terv kizárólag  a hiteles földhivatali alaptérképre készülhet. A Köveskáli árok mederrendezési 
kérdésköre a jelen felülvizsgálat feladatkörét meghaladja, mivel vizsgálni kell az árok jogi mederbe visszakerülési lehetőségeit is.  
A lakóterület kialakítását nem befolyásolja a valós meder nyomvonala, a parkoló azonban kisebb területen valósulhat meg.   

 

Válasz:  A HÉSZ 30.§-át pontosítjuk.  

 

Válasz:  A Megalapozó vizsgálatban szereplő alapvető cél továbbra is fennáll, azonban dokumentum elkészülte óta, a 
Településrendezési terv készítése során merült fel a fenti igény, melyet a Képviselő-testület támogatott. A vizsgálat szövegét 
pontosítjuk.  



 

Válasz:  Az adott 532/1 hrsz-ú terület (Vásártér) szabályozását hosszú tulajdonosi-önkormányzati, szakértői egyeztetések előzték 
meg. A terület kialakítására, beépítésére és az épületek megjelenésére vonatkozó feltételek Településrendezési szerződésben 
kerültek rögzítésre, mely az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre került. A településképi rendelet módosítása, kiegészítése is 
tervezett, melybe belefoglalható a beépítési vázlat számonkérése is. A Helyi Építési Szabályzat Klak építési övezetre vonatkozó 
előírásai (18.§) a terület adottságainak megfelelő részletezettséggel szabályozza a terület beépítését. A mindösszesen 8 %-os 
beépítés mellett, a HÉSZ meghatározza a legnagyobb épület bruttó alapterületét, amely a közterülettel határos ÉZ1 zónában max 
160 m2, a közterülettel nem érintkező ÉZ2  zónában max. 250 m2, miközben a közel 3,5 ha területen mindösszesen legfeljebb 10 
telek alakítható ki, azaz 3500m2 .- es telkeken helyezkednek el az épületek legfeljebb 4,5 m épületmagasság mellett. Ezt a 
szabályozást a településrendezési szerződés is rögzíti. A szerződésben rögzített az is mindezek mellett, hogy egy telken csak egy 
lakás alakítható ki az egy főépületben, amelyen a hatályos településképi rendeletben meghatározott 9 népi építészeti elemből 
legalább 5 elemet kell alkalmazni. 

Fentiek mellett a beépítési terv készítése, mint alátámasztó munkarész nem releváns tárgyi HÉSZ felülvizsgálata során, különös 
tekintettel arra, hogy a településrendezési szerződést az ingatlan-nyilvántartásba (az érintett ingatlanra) az önkormányzat az Étv. 
szabályinak megfelelőn lejegyeztette. 

 

3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály (05.26.) 

1.Azon helyeken, ahol történik útkiszabályozás, ott 6, ill. 8 méteres szélességek kerültek rögzítésre. Kérném indokolni, mivel főleg 
zöld mezős beruházásnál a 10 métert meg kellene ütni – ekkor helyezhetők el az úttest és tartozékai biztonságosan kétirányú 
forgalomra közel sík terepen. Amennyiben az indok elfogadható lesz úgy előírásra kerül a véleményben, hogy csak lakó-nyaraló 
funkció tárható fel az adott utakról.  
Válasz: Az Lf8 építési övezetben szabályozott út 12 db lakótelket tár fel, melyeken korlátozott a lakásszám, csak 1 lakásos 
lakóépületek építhetők és szálláshely sem létesíthető. A Klak építési övezet mentén csökkent a szabályozási szélesség, mivel ott 
is összesen 10 db telek, azaz 10 db lakás létesíthető. Az alacsony lakásszám elfogadhatóvá teszi a 8 m-es szélességet. A 0296/15 
hrsz-ú új lakóterületen a 8 m-es szakasz csak 4 lakótelket tár fel. A 6 m-es szakaszok, csatlakoznak a szintén keskeny utakhoz. A 
14 hrsz-ú útról nyíló 6 m széles útszakaszok csak lehetőségek a telkek megosztására, 1-3 telek feltárására szolgálhatnak.  A 
forgalom minden esetben célforgalom jellegű, alacsony mértékű, azaz a közterületi megfordulás több Y forduló alkalmazásával 5,5-
6 m burkolatszélességben a kapubehajtóknál elfogadható. A ritka teherforgalom (havaria, építés, szállítás) számára a szélesség 
szintén elfogadható. A településen a még szűkebb organikus köz-ök, utcák használata elfogadott. 
 
2. Az 527/1 hrsz.-ú ingatlan mentén (iskola) a 6,0 m-es kiszabályozás zsákutcában végződik és hosszú a szakasz, a megfordulás 
helyét kérem bemutatni vázlattal (személyautóra Y megfordulásnál min. 10 méter a burkolat és mellette a biztonsági terület, azaz 
12-14 méter a domborzati viszonyok függvényében minimum kell – és ekkor forgalomtechnikai eszközökkel a 3,5 t-nál nagyobb 
járművek kitilthatók).  
Válasz: Az 527/1 hrsz-ú telekre a fordulót biztosítjuk illetve a zsákutcás kialakítást újragondoljuk, azaz összekötjük az 518/1 és a 
527/1 ingatlanokat, fenntartva a 6,0 m-es szabályozási szélességet. 
 
3. A 0296/8 hrsz. mentén úgy szint zsákutca tervezett, így a 2. pontban megfogalmazottakat kérem.  
Válasz: A 0296/15 hrsz-ú új lakóterületen a 8 m-es szakasz csak 4 lakótelket tár fel, de egy kisebb kiszélesítést az utca végére 
biztosítunk. Ld. 1. pont. 
 
4. A meglévő 14 hrsz.-ú útról déli irányba tervezett 6,0 m es felület találkozásához kérek csomóponti vázlatot (6 m-ről 6,0 m-re nem 
tudnak fordulni a járművek - pl. tűzoltó, mentő, szemétszállító). Javaslom a saroklevágást, amennyiben ragaszkodik az 
önkormányzat a 6,0 m-hez.  
Válasz: A javaslattal egyetértve, módosítjuk a Szabályozási tervet a saroklevágásokat biztosítva.  

 
A rajzi módosított munkarészeket külön egyeztetésre megküldjük 
 

 



4. VMKH Állami Főépítész (06.02.) 
 
1. Kéri az új beépítésre szánt területről szóló, Étv. 7.§ (3) bekezdés e) pontja szerinti önkormányzati döntés pótlását.  
Válasz: a Képviselő-testületi határozatot az önkormányzat 2022. május18.-án pótlólag megküldte.  
 
2. Kéri megvizsgálni és részletesen alátámasztani, hogy valóban szükséges-e új lakóterületek kijelölése.  
Válasz: Köveskál is azok közé a települések közé tartozik, ahol népesség csökkenés következett be, éppen ezért rendkívül fontos, 
hogy az önkormányzat tudjon a letelepedő családok számára kedvezményesen telket ajánlani, éppen azért, hogy a népességszám 
növekedjen. Önkormányzati tulajdonú beépítetlen lakótelek jelenleg nincs a belterületen. Beépítetlen, lakó célra kijelölt telek az 
északi részen található 518/1 hrsz-ú telek, ennek telekalakítása várhatóan most kezdődik. A belterület keleti oldalán vannak még 
beépítetlen telkek, de ezeken építési vagy eladási szándékok jelenleg nem tervezettek.  
Az önkormányzat ezért a két új beépítésre szánt területen olyan lakótelkek kialakítását tervezi, amelyeket a fiatalok helyben 
tartására, vagy családok letelepítésére tud kedvezményesen felajánlani. Ilyen célra más terület nem áll rendelkezésre, illetve más 
beépítetlen telek megszerzése aránytalanul nagy teher lenne az önkormányzat számára.  
A belterülethez kapcsolódóan lakófejlesztésre alkalmas önkormányzati tulajdonú telek nem áll rendelkezésre és szervesen más 
területen a belterülethez új terület nem kapcsolható.  
 

3. A különleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges lakóterület véleménye szerint ellentmondásos, nem felek 
meg az OTÉK előírásainak, nem támogatja a kijelölést és alkalmazását.  
Válasz: A két érintett terület - függetlenül attól, hogy beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület - hasonló adottságú 
abban a tekintetben, hogy mindkét területen rendkívül alacsony a beépítési mérték (fejlesztési szándék vagy támogatás) és 
kifejezetten csak lakó ill. azt kiszolgáló rendeltetés valósulhat meg. A C6 jelű módosítás, azaz a  Klak építési övezet jelenleg is 
építési telek, 8%-os beépítési mértékkel, speciális , egyedi szabályozású különleges terület. Az új tervben is konkrét, nagyon 
részletes fejlesztési célok kerültek meghatározásra, melyek településrendezési szerződésben kerültek rögzítésre, éppen azért, 
mert a terület elhelyezkedése, adottságai révén, kiemelten kezelendő helyi sajátosságú terület.  
A Kb-l jelű övezet is azért speciális, mivel a korábbi kertes mezőgazdasági területként szabályozott területen lakó funkciójú 
épületet szeretnének építeni. . Sem az 546, sem az 554 hrsz-ú telket nem kívánatos falusisas lakóterületbe sorolni, egyrészt mert 
az alacsony beépítési mértéket az önkormányzat meg kívánja őrizni, úgy hogy a lakófunkció biztosítható legyen. Az 1,18 ha-os 
területen (a két telken) összesen 2 db lakóépület építhető, legfeljebb 90 m2-es területtel, ez önmagában is különleges, egyedi 
szabályozás, kiemelkedően fontos helyi sajátosság a belterület keleti részének minél alacsonyabb beépítésének megőrzése.  
A fokozott (Balaton-felvidéki Nemzeti Park által is elvárt), jelenleg meglévő védelmi szint biztosítása érdekében kerültek ezen 
övezetek és építési övezetek fenti jogszabály helyeknek megfelelően kialakításra, az ezt érintő Képviselő-testületi döntések és a 
Településrendezési szerződés (532/1 hrsz)) által megalapozva. Az önkormányzat ezeken a területeken egyszerűen nem akar 
intenzívebb beépítést, amely más övezettel, ill. építési övezettel nem biztosítható. Ezt indokolja az is, hogy e- területek 
magterülettel illetve ökológiai folyosóval határosak és ezért (jogosan) pufferterületbe is soroltak és rendkívül nagy zöldfelülettel 
rendelkeznek.  
A két terület övezeti besorolásában véleményünk szerint a fentiek alapján ellentmondás nem áll fent és mindkét kijelölés 
megfelel az OTÉK 24.§ (2) bekezdés o) pontjának, illetve 30/B.§ (2) bekezdés i)  pontjának, azaz az előző pontokban 
felsoroltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó területek. 
 

4. A Megalapozó Vizsgálat és az alátámasztó javaslat, a szerkezeti tervi leírás a területrendezési tervekkel való összhang 
tekintetében nem tér ki arra, hogy a két új lakóterület nincsenek települési térségben.  

Válasz: Pótoljuk, de ennek nincs jelentősége, általában a települési térség a meglévő belterületet és a már kijelölt beépítésre szánt 
területet foglalja magába, az új beépítésre szánt területnek pedig kapcsolódnia kell a meglévő települési térséghez, ennek 
igazolása megtalálható az alátámasztó munkarész 1.2.2. fejezet (38. oldal).  

5. Kéri megvizsgálni, hogy a vízgazdálkodási területekbe beletartozik-e a 83/2014. (III.14.) Kr rendelet szerinti parti sáv területe.  
Válasz: A parti sáv területe nem tartozik vízgazdálkodási területbe, nem is tartozhatna, ugyanis akkor ki kellene sajátítani, amire az 
önkormányzatnak nyilvánvalóan nincsen anyagi lehetősége. A HÉSZ 13.§ (15) bekezdése a következőket tartalmazza:  
„A vízfolyások mentén 3-3 m széles parti sávot mederfenntartási célokra szabadon kell hagyni, ezen parti sávon belül építményt 
létesíteni nem lehet.”  Ez alapján a fenti Kr. rendeletben előírtak teljesülnek.  Ezen felül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
igazgatóság véleménye alapján a HÉSZ-t kiegészítjük azzal, hogy a vízfolyások mentén 50-50 m szélességben épületeket 
elhelyezni nem lehet.  
 

6. Az SZT-1 jelű Szabályozási tervben a 382/1, 383, 384, 386 hrsz-ú telkekről hiányzik az övezeti jel. Válasz : Pótoljuk, a fenti 
telkek az Lf2 építési övezetbe tartoznak.  
 
7. A belterületen számos ingatlan van ami nem megközelíthető, kéri megvizsgálni.  



Válasz: A Bozót utca – Kert utca közötti 62-64 hrsz-ú telkek részben azonos tulajdonban vannak és az útkapcsolattal rendelkező 
61 hrsz-ú telek tulajdonosával. A belső telkek kialakult megközelítésűek, közterületet vagy magánúti javaslatot felesleges jelölni 
külön-külön hozzájuk. Amennyiben igény lesz rá, az érintett szomszédok valamelyikével kötött megállapodás alapján lehet 
esetlegesen magánutat kialakítani. A 425-430 hrsz-ú telkek részben azonos tulajdonban, részben más telekkel azonos tulajdonú 
telekről közelíthetők meg. A Manduláskert utca menti kiskertek sajátos területek, a sokszor még 100 m2-t sem elérő nagyságú 
telkeket – ahol művelik, használják – a tulajdonosok a telkek határán kialakított mezsgyéken közelíthetik meg, építés nem 
lehetséges.  Általában az Mk és Z jelű kiskertes területen az egyes telkek külön úttal történő megközelítését nem kell biztosítani.  
Ahol a telkek zöldterületi besorolásban fekszenek, hosszú távú cél az önkormányzati tulajdonba kerülése, most már sok telek az 
önkormányzat birtokában van. Ezen telkek területe ma is nagy részben összefüggő zöldfelület, ennélfogva a külön-külön 
megközelítés biztosítása teljesen felesleges lenne és nehezítené is a zöldterület kialakítását.  
8. A 812 hrsz-ú ingatlannal szomszédos, Lf3 építési övezetben lévő hrsz. hiányzik, az övezet jel felesleges.  
Válasz: a zöldterület és az Lf3 jelű övezet is a 0296/15 hrsz-ú telekhez tartozik, az övezeti jel valóban felesleges, törlésre kerül.  
 
9. A 0286/3 hrsz-ú telken az övezeti jel  nem indokolt, kéri megvizsgálni az út kiszabályozásának szükségességét.  
Válasz: az övezeti jelet a parkolóból az út céljára szolgáló terület leválasztására terveztük, sok esetben kaptunk olyan közlekedési 
véleményt, miszerint parkolóból nem nyílhat telek, ezért éreztük szükségét a jelzésnek, a közlekedési osztállyal egyeztetjük.  
 
10. Kéri a parkoló és a védőterület jelölést.  
Válasz Pótoljuk.  
 
11. A HÉSZ 4. § (1) bekezdése mellett javasolja rögzíteni azt is, hogy az új telkek minimális szélességét a telek melyik pontján 
szükséges mérni.  
Válasz: Belefoglaljuk az előírásba, hogy a telek beépítésre kijelölt részénél, azaz az építési helynél szükséges a minimális 
telekméret megléte, a telek közterületi határánál.  
 
12. Kéri javítani a Településszerkezeti terv méretarányát javítani.  
Válasz Javítjuk.  
 

Köveskál 2022. június 09. 
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