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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
Kékkút község Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg jelent terv elkészítésével, mint a hatályos településrendezési 
eszközök készítőjét.   
Kékkút Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Településrendezési eszközök elkészítése keretében 2019 
júliusában fogadta el Kékkút Képviselő-testülete a 11/2019 (VII. 31.) sz. rendelettel.  
A módosításról a Képviselő-testület az 50/2020. (VII.29.) sz. határozatával döntött, melyet ld. a Mellékletben. 
   
A módosítás által érintett terület: Kékkút belterület 116/1-2, 117/1-5, 118, 119/1-3 hrsz-ú telkek (összesen 11 telek)  
A módosítás célja: A település nyugati szélén található beépítetlen telkek területén a telekalakítási szabályok 
újragondolása, a kialakult hagyományos falusias lakóterülethez jobban igazodó szabályozása, maximális telekméret 
meghatározása.  
A fenti területre Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2020 (VIII.1.) önkormányzati rendelettel változtatási 
tilalmat rendelt el.  
 
A módosítás várható hatása: 
A módosítás által megakadályozható a még be nem épített területen olyan jellegű telekalakítás (és beépítés), mely 
esetlegesen nem illeszkedik a település hagyományos kialakult és megőrzendő karakteréhez. 
 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 4 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020. SZEPTEMBER 

 
 

 
Az érintett területe elhelyezkedése a településen 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
 

Kékkút Önkormányzata 2016-2019-ben készíttette el a Településfejlesztési koncepciót (TFK) és a Településrendezési 
eszközöket, melyekhez Megalapozó Vizsgálat (MV) készült. Mindhárom dokumentumot a Város és Ház Bt tervezőcsoportja 
készítette.  
A jelen módosításhoz, a módosítással érintett területre vonatkozóan a fentiek szerinti Megalapozó Vizsgálat vonatkozó 
részei figyelembe vehető  a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) és (3) bekezdés alapján.  
A hatályos településrendezési eszközök a 314/2012 (XI.8.) jelmagyarázata alapján készültek el, az új OTÉK 
figyelembevételével. A Helyi Építési Szabályzat a 11/2019 (VII. 31.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A 
hatályos Helyi Építési Szabályzat és mellékletei a település honlapján az Önkormányzat/ Hatályos rendeletetek 
menüpontban elérhetők.  
A jelen módosításnál a fenti, korábban elkészült megalapozó vizsgálatot csak az érintett területre és a módosítás 
mélységére vonatkozóan aktualizáljuk a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése alapján. 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1 A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
A 83/2019. (VII. 23.) sz. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció témába vágó fő koncepcionális szempontjai a 
következők: 

• meglévő településszerkezet és településképi jelleg, építészeti és kerthasználati motívumok megtartása,  
• üres, ill. eladó belterületi ingatlanok beépítésének, újrahasznosításának előnyben részesítése a „zöldmezős” 

ingatlanfejlesztéssel szemben 
Releváns településfejlesztési célok: 

• helyi lakosszám növelése 
• a lakó-, munka- és rekreációs funkciók együttesének kialakítása 
• […]támogatás a helyiek lakásépítésére[…] 

 
Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

Jelenleg nincsen településrendezési szerződés. 
 

1.2. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 
Kékkút község Településszerkezeti tervét a 84/2019 (VII. 23.) Kt. határozattal fogadta el a község képviselő-testülete.  
A hatályos településrendezési eszközök az új OTÉK figyelembe vételével készültek.  
A Településszerkezeti terv az érintett területet falusias lakóterületbe sorolta.  
 

 

Hatályos Településszerkezeti terv (kék kerettel az érintett terület) 
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Kékkút község Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 11/2019. (VII. 31.) sz. Önkormányzati rendelettel 
hagyta jóvá a település képviselő-testülete.  
A Helyi Építési Szabályzat 2. mellékleteként elfogadott Szabályzási tervén az érintett telkek területe Lf3 építési övezetbe 
került besorolásra.  
 

 

Hatályos Szabályozási terv részlete 
 
 
A telkekre vonatkozóan a HÉSZ 4. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az oldalhatáros beépítés esetén a kialakítható 
legkisebb telekméret 14 m.   
 
A falusias lakóterületre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 15.§-a tartalmazza.  
 

„15. Falusias lakóterület (Lf) 
 
15. § 
 (1)  A falusias lakóterület legfeljebb 5,0 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mezőgazdasági építmények, továbbá a 

lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére 
szolgál.  

 (2)  A falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető egy főépület a következő rendeltetéseket tartalmazhatja: 

a) lakó (legfeljebb 4 lakás) 
b) mezőgazdasági,  
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés legfeljebb 100 m2 alapterülettel, 
d) a lakóterületi követelményeknek megfelelő, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági 

tevékenységi célú rendeltetés legfeljebb 100 m2 alapterülettel  
e) szállás jellegű,  
f) igazgatási, iroda,  
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g) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,  
h) kulturális, közösségi szórakoztató,   
i) sport, 

 (3)   Falusias lakóterület építési övezeteiben melléképületként  
a) gépjárműtároló,  
b) az épület(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló,  
c) műhely, 
d) nyárikonyha,  
e) állattartó épület 

 (4)  A (3) a-d) pontok szerinti rendeltetések a főépületben is elhelyezhetők a (2) bekezdés a-i) pontja szerinti rendeltetések 
mellett.  

(5) Falusias lakóterületen az állattartó építmények (istálló, ól, kifutó) összes alapterülete nem haladhatja meg a telek 
területének 5 %-át, és nem lehet több 60 m2-nél, kivétel az Lf4 építési övezet, hol az állattartó építmények összes 
alapterülete max. 10 % lehet.  

(6)  Új főépület csak teljes közművesítettség esetén létesíthető.  
(7) A falusias lakóterület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.  
(8) Az Lf1 építési övezet SZT-1 jelű tervlapon szabályozott „telek be nem építhető része” jellel szabályozott területén 

építmény nem helyezhető el, területén zöldfelület (kert) alakítandó ki.   
(9) Az Lf5 építési övezetben a telekalakítások és épület elhelyezések során a meglévő regionális vízvezetéket és annak 

védőtávolságát figyelembe kell venni. „ 
 

Az építési paramétereket a HÉSZ 1. melléklete rögzíti, de a Szabályzási terven is feltüntetésre került.  
 
Az Lf3 jelű építési övezet jelenlegi paraméterei a hatályos HÉSZ szerinti az alábbi:  
 

Övezeti jele Beépítés módja Legnagyobb 
beépíthetősége % 

Legnagyobb 
épületmagasság m 

Legkisebb 
kialakítható 
területe m2 

Minimális 
zöldfelületi aránya 

% 
Lf3 O 25 5,0 1500 50 

 
Fontosak továbbá az általános építési előírások is, melyek a HÉSZ 7.§-ában találhatók:  
 

„7. Általános építési előírások 
 
7. § 
 

(1) Az övezeti előírásokban szereplő legkisebb kialakítható teleknél kisebb méretű, meglévő építési telek is beépíthető, ha 
az összes egyéb előírás betartható és a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza. 

(2) Kékkút közigazgatási területén lakókocsi, utánfutó és egyéb forgalomból kivont közlekedési eszköz nem helyezhető el.  
(3) Az előkert mérete 

a) már beépült területeken, kialakult állapot esetén, az adott utcában, az érintett ingatlan környezetében (legalább 2-
2 telek) lévő főépülethez igazodóan   

b) az a) pontban megjelölt területen kívül (Lf3, Lf4 és Lf5 építési övezet) 5,0 méter, kivéve ha a Szabályozási terv 
(építési vonallal ) ettől eltérően rendelkeznek. 

(4) Előkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák csak  
− közmű-becsatlakozási műtárgy 
− max 4m³ térfogatú föld alatt elhelyezett zárt esővíztározó 
− zászlótartó oszlop 
− hulladéktartály-tároló max  2 m² alapterülettel 2 m magassággal 
helyezhető el, oly módon hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja 

(5) Oldalkert minimális mérete nem lehet kisebb 
a) oldalhatáros beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság mértékénél, a b) 

pont kivételével; 
b) a kialakult beépítésű telkeken a kialakult állapot szerint  
c) szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság felénél 
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(6) Oldalkert teljes méretében – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerinti 
benyúló épületrészeken kívül -  a főépület oldalkert felőli homlokzatának mélységében csak 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy  
b) kerti építmények közül pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás használatát szolgáló műtárgy 
helyezhető el, oly módon hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja. 

(7) A hátsókert minimális mérete az övezeti előírások eltérő rendelkezése és a Szabályozási terv eltérő jelölése hiányában 
minimum 6 méter.  

(8) Az építési helyen belül egy főépület és több melléképület  is elhelyezhető, azonban a főépületnek az utca felöli 
előkertet kell figyelembe vennie. 

(9) A melléképület elhelyezésre vonatkozó szabályok:  
a) Az építési telken melléképületet a főépülethez hozzáépítve, vagy a főépület mögött szabad elhelyezni, az adott 

építési övezetre vonatkozó elő- oldal- illetve hátsókert előírásainak megfelelően, kivéve a b) pontot 
b) ahol a kialakult állapot szerint az egyik oldalhatáron a főépület, a másik oldalhatáron a melléképület áll, ott a 

melléképület bontása esetén is elhelyezhető új melléképület az eredeti épület helyén.  
c) a min. 18 m széles telkeken a főépülettel szemközti oldalhatáron új melléképület is létesíthető, de az épületek 

között legalább 4 m távolságot kell biztosítani.” 
 
A HÉSZ előírásain túl a településképi rendelet szabályait is be kell tartani. (Jóváhagyva a 4/2018. (V. 10.) ök. rendelettel.) 
 
1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) Második 
része (II. Fejezete) és Negyedik része (IX. fejezete) azaz az OTrT Szerkezeti tervén  és a Balaton törvény szerkezeti 
tervén a vizsgált terület települési térségben fekszik. 
 

  

 

 
OTrT BKÜTrT 

 
A további országos övezetek közül a vizsgált teleksort csak az ökológiai hálózat pufferterülete érinti. Ezen kívül teljes 
települést lefedő övezetek a tájképvédelmi terület, vízminőség-védelmi terület övezete. 
Meg kell jegyezni, a településrendezési tervek készítése idején még a korábbi OTrT és Balaton törvény volt hatályban. A 
véleményezést követően lépett hatályba az új területrendezési terv, ezért a hatályos terv még a korábbi OTrTének és 
Balaton törvény előírásainak megfelelő.  A jelenleg törvényekkel való összevetést így  csak a vizsgált területre vizsgáljuk, a 
teljes összehangot az új törvény szerint 2021 december 31-ig kell megteremteni.  
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Az ökológiai hálózat pufferterülete pontosításra került a hatályos terv készítésekor így ezt továbbra is érvényesnek tartjuk. 
(Részletes leírást ld. az 1.4. fejezetben.) A pufferterület így a területet érinti, de csak a telkek hátsó részét.  
 
A BKÜTrT térségi övezetei közül csak a települési érintettséget jelölő ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti a települést, 
de a vizsgált terület nem érintett.  
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) rendelete szól Veszprém megye rendezési tervéről. A 
A VPrT övezeti lehatárolásai figyelembe veszik a balatoni térségi övezeteket, így csak a további, egyedileg meghatározott 
megyei övezetek érintik a települést. 

• Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete (mely települési érintettséget mutat) 
• Tapolca várostérségéhez sorolja az együtt tervezendő térségek övezete Kékkutat 
• Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023 együtt tervezendő térségeinek övezetébe is beletartozik a település. 

Az övezetek előírásai a módosításra nem relevánsak.  
 
1.4 A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
A község természeti adottságait, tájtörténeti vizsgálatát a a hatályos Településrendezési eszközökhöz és 
Településfejlesztési koncepcióhoz elkészült Megalapozó vizsgálat 1.12. fejezete részletesen elemzi. 
A terület beépítésre szánt területként szerepel a hatályos tervekben, falusias lakóterület. Az ingatlan-nyilvántartásban a 
telkek kivett-beépítetlen területek. A telkek a valóságban is még beépítetlenek. 
 
A település teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.   Natura 2000 terület a települést nem érinti.  
 

 

Ortofotó  
(google maps, 2020) 

 
A településre ráfed az ökológiai hálózat pufferterülete. Bár a pufferterületa vonatkozó előírások nem korlátozzák a 
lakóterüelti beépítést, a pufferterület határa pontosításra került a hatályos terv készítésekor 2019 tavaszán, amikor is 
egyeztetésre került az arra illetékes államigazgatási szervekkel. Az egyeztetéskor már hatályos volt új törvény és annak 
övezetei is, így ennek tudatában került az övezet hatályos tervben lehatárolásra. Ennek megfelelően az új törvényi térségi 
övezet pontosított határát továbbra is érvényesnek tartjuk. 
Az érintett területek hátsó részére ráfed az övezet, mely a szabályozási terven a telek be nem építhető része, melyet 
zöldfelületként kell fenntartani.  
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OTrT országos ökológiai hálózat övezetei Hatályos terven pontosított pufferterület (sárgával) 

 

 
Részlet a hatályos településrendezési eszközökhöz készült Alátámasztó munkarészből 

 
 
1.5. Az épített környezet vizsgálata 
 
Területfelhasználás 
 
Az érintett terület beépítésre szánt terület, falusias lakóterületbe sorolt, Lf3 építési övezetként szabályozott, jelenleg még 
beépítetlen terület. A belterület dél-nyugati határánál található, viszonylag közel egyforma nagyságú telkekre osztott telkek. 
Maga az érintett terület elszeparált helyzetű. Az utolsó beépített telek a 88/2 hrsz-ú telek. A területtől nyugatra egy új kisebb 
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lakóterület is tervezett, de ott még a belterületbe vonás sem történt meg, a telkeket is át kell osztani. Jelenleg tehát a terület 
a beépített területen kívüli, külterület jellegű terület, mezőgazdasági területek veszik körül.  
 
Telekstruktúra 
 
A vizsgált terület 11 db beépítetlen telekből áll. A területük 1334-1801 m2 közötti.  
A nyugat felé eső utolsó 4 telekre, azaz a 118, 119/1-3 hrsz-ú telkekre nemrég telekalakítási kérelmet nyújtottak be, a 4 
telekből 3 telek kerül kialakításra. Az eredetinél szélesebb (18-23 m) telkek alakulnak ki, a telkek méretei pedig az 1300-
1600 m2-ről 1510 ill. 2263 m2-re változnak.  
A telekalakításhoz az önkormányzati hozzájárulás kiadásra került, de a telkek átvezetése még nem történt meg.  
A telekalakítási vázrajz részlete a következő:  

 
A 117/1-3 és a 118 hrsz-ú telket érintő telekalakítási tervezet kivonata 

 
 
Az épített környezet értékei  
Az érintett területen és közvetlen környezetében épített környezeti érték nem található. A falu Kütyü településrészén az 
utolsó beépített telek a 88/2 hrszú telek, a meglévő épületek hagyományos, oldalhatáron álló, jellemzően oromfalas 
kialakításúak.  Az  út északi oldalán lévő beépített telkek már helyi értékvédelmi területbe tartoznak, egy műemlék épület és 
4 helyi védett épület is megtalálható. A módosítás által érintett telkek esetében is a meglévő építési hagyományok 
követendők, ezt írja elő a településképi rendelet és a HÉSZ Lf3 építési övezetre vonatkozó előírásai is ezt irányozzák elő.  
Régészeti terület a Fő út túloldalán található. 
 
1.6. Közlekedés 
Az érintett terület a falu belterületének keleti végén, a Fő utca mentén helyezkedik el. A nagyobb forgalom ezt az útszakaszt 
elkerüli.   Ugyanakkor a központ (északkelet) felé a 73133 sz. országos mellékúton elérhető Káptalantóti vagy Kővágóörs,  
délnyugati irányban, pedig Salföld. Ez a fő közlekedési út egyúttal az országos kerékpárút-hálózat eleme is. A település 
ezen része kis forgalommal bír. 
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1.7. Közművek 
A telkek könnyen közművesíthetőek, a vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna és villany rendelkezésre áll, a 
szennyvízcsatorna és földgáz vezetékek csatlakozási pontja kiépített. Az telkek beépítésének feltétele a HÉSZ szerinti teljes 
közművesítettség.  
 
1.8.Környezetvédelem 
 
A MV részletezi a városra vonatkozó környezetvédelmi vizsgálatokat, ezek kiegészítése általánosan nem szükséges.   
A környezetre terhelést jelentő létesítmény a tágabb környezetben sem található.  
A módosításra vonatkozóan az Alátámasztó munkarész 5.5. fejezete tér ki.  
.  

 
 
2. HELYZETELEMZÉS - HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A módosítás Kékkút belterület 116/1-2, 117/1-5, 118, 119/1-3 hrsz-ú telkek (összesen 11 telek) területét érinti, melyek a 
belterület nyugati részén, a beépített telkek után találhatók.  
A telkek jelenleg még beépítetlenek, magántulajdonban vannak, külterületi jellegűek. 
 
A 2019 júliusában jóváhagyott  településrendezési eszközök a telkeket falusias lakóterület Lf3 építési övezetébe sorolják.  
A módosítás célja a beépítetlen telkek területén a telekalakítási szabályok újragondolása, a kialakult hagyományos falusias 
lakóterülethez jobban igazodó szabályozása.  
Az elhelyezésre kerülő épületek elhelyezésénél a TAK szempontjai irányadóak és a részletes szabályokkal rendelkező 
településképi rendelet előírásait kell figyelembe venni.  
Épített érték nincs a vizsgált területen belül ill. annak szomszédságában sem. A falu beépített részén a központ felé haladva 
több helyi védett épület és egy országosan védett épület található. Régészeti lelőhely az út túloldalán, külterületen található.  
 
A terület a területrendezési tervekben (OTrT, Balaton törvény) települési térségi besorolásban szerepel..  
Kékkút teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, így országos védettségű természetvédelmi 
terület. Natura 2000 terület nem érinti a vizsgált területet.  
 
A konkrét területre ráfed az ökológiai hálózat pufferterülete, mely ugyan a terület beépítését nem korlátozza, ugyanakkor a 
hatályos terv a pufferterület övezetét úgy pontosította, hogy a telkek beépíthető területét kivette az övezet területéből. Ez a 
lehatárolás - ezen a területen ma is él, mivel a lehatárolás (pontosítás) egyeztetése már a jelenleg  hatályos 
területrendezési terv hatálybalépése után történt, az országos övezetek ismeretében, az illetékes államigazgatási szerv 
(Balaton-felvidéki nemzeti Park Igazgatóság) egyetértésével.  
 
A környezetre terhelést jelentő létesítmény a tágabb környezetben sem található.  
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
Kékkút község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

../2020 (……) önkormányzati rendelete 
Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019 (VIII. 31.) számú rendeletének módosítása 

 
Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) 
pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével valamint a 
partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 

 

1. § (1) Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019 (VIII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet.) 4.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 

          "(5) Az Lf3* építési övezetben telekalakítással legfeljebb 2500 m2 területű telek alakítható ki. " 
 
2. §   A Rendelet 1. mellékletének 1. táblázata helyébe e rendelet 1. mellékletének 1. táblázata lép.  
 
3. §     A  Rendelet 2. mellékletén a változtatással érintett terület határa által jelölt részterületére vonatkozó normatartalma 

helyébe az e rendelet melléklete szerinti részterület normatartalma lép.  
 
4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.   
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
  
 
Kékkút, 2020. 
 
 
 
 

 Kardosné Csaba Gyöngyi                            dr. Szabó Tímea 
polgármester                            jegyző 
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1. Melléklet a ../2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. táblázat 
övezeti 

 jele 
beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Lf1 O 30 5,0 1000 50 
2. Lf2 O 25 5,0 1000 50 
3. Lf3 O 25 5,0 1500 50 
4. Lf3* O 25 5,0 1500 50 
5. Lf4 O 30 5,0 1500 50 
6. Lf5 O 25 5,0 800 50 
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2. Melléklet a ../2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
Szabályozási terv módosítása 

 

 
 Változtatással érintett terület határa 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
4. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 
4.1. Településrendezési javaslatok 
 
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 

A módosítás során a Településszerkezeti terv nem változik, a terület falusias lakóterületbe tartozik.  
A módosítás hatálya az Lf3 építési övezetbe tartozó 116/1-2, 117/1-5, 118, 119/1-3 hrsz-ú telkek területére terjed ki.  
Mivel a módosítás ezen telkek területén a telekalakítási szabályok újragondolása, a kialakult hagyományos falusias 
lakóterülethez jobban igazodó szabályozása, ezért indokolt az érintett építési övezet külön választása, miután Lf3 építési 
övezet az út másik oldalán is található. Ennek alapján az érintet telkek építési övezeti besorolása Lf3* jelű építési övezetre 
változik, az építési  paraméterek változatlan hagyásával.  
 
A módosítás lényege, hogy az érintett Lf3* építési övezetben a telekalakítással 2500 m2-nél nagyobb telek ne alakuljon ki. 
Ezzel megelőzhető a településtől idegen, településképbe nem illő beépítés megjelenése.  
Az új előírás a HÉSZ 4. § -ába épül be, mely a telekalakításokra vonatkozik és a következő:  

"(5) Az Lf3* építési övezetben telekalakítással legfeljebb 2500 m2 területű telek alakítható ki." 

Az Lf3* építési övezet bevezetése miatt módosul a szabályozási terv (de csak e tekintetben) valamint a HÉSZ 1. 
mellékletének 1. táblázata, melybe beépül az új Lf3* építési övezet.  
 
Az érintett 11 telek a hatályos HÉSZ előírások szerint beépíthető. A módosítás csupán kismértékű változtatást céloz meg.  
Az egyéb beépítési feltételek (telekalakítás, közművesítés, beépítettség, épületmagasság stb.) nem változnak. 
 
4.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 
 
A Képviselő-testület 2019 július végén elfogadta a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit  
A 116/1-2, 117/1-5, 118, 119/1-3 hrsz-ú telkek a hatályos tervben Lf3 építési övezetbe tartoznak, a módosítás során 
változatlan építési paraméterekkel Lf3* építési övezetbe kerülnek.  
Az Lf3* építési övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2, a módosítás során legfeljebb 2500 m2-es telek 
alakítható ki. Ezzel a meglévő telkek összevonása nem lehetséges.  
Bár a HÉSZ és a településképi rendelet előírásai megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy a még beépítetlen területen a 
település építési hagyományaihoz illeszkedő beépítés jöhessen létre, azonban nagyobb telekméret esetén mégis felmerült a 
lehetőség a településtől idegen léptékű hasznosításra. Az építési paraméterek azonban nem korlátozhatók, a kártalanítás 
igénye nélkül.   
A terület délkeleti részén máris megjelent a nagyobb telkek iránti igény, így a szélső 4 telekre telekalakítási kérelem került 
benyújtásra, mely a 4 telekből 3 telek kialakítását irányozta elő. Az új telkek nem érik el a 2500 m2 telekterületet.   
 

 
5. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
5.1. Tájrendezési javaslatok 
 
Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
A módosítás a tájhasználatot, tájszerkezetet nem befolyásolja, miután a már beépítésre szánt területen, beépítetlen építési 
övezeten belül csak a telekalakításra vonatkozóan történik kismértékű változtatás. A telkek összevonásának korlátozása 
kedvező a hagyományos telekszerkezet megőrzése szempontjából.  
 
Természetvédelmi javaslatok 
A település teljes közigazgatási területe  a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A területre ráfed az ökológiai hálózat 
pufferterülete, mely a hatályos terv szerint csak a telkek hátsó részét érinti (a határ pontosításra került).   
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Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
A község nagy része térségi jelentőségű tájképvédelmi területbe tartozik. Ez az utcaszakasz azonban nem. 
A hatályos HÉSZ és a Településképi rendelet vonatkozó előírásai erre a területre is biztosítják a tájbaillesztési szabályokat. 
A tájképvédelem szempontjából fontos, hogy a módosítás megtartja a hagyományos telekszerkezetet és a hagyományos, 
védendő épített környezethez történő illeszkedést.   
 
Biológiai aktivitásérték változása 
Miután új beépítésre szánt terület a módosítás során nem keletkezik, ezért a biológiai aktivitásérték szinten tartását nem kell 
biztosítani. A terv megtartja a telken belül kialakítandó minimális zöldfelület mértékét.  
 
5.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
A módosítás során a zöldfelületi rendszer nem érintett, meglévő és tervezett zöldterületeket a módosítás nem érint.  
 
5.3. Közlekedési javaslatok 
A módosítás a közlekedési hálózatra nincs hatással, hiszen csak a telekalakítást érintően történik kismértékű változtatás, a 
beépítési paraméterek nem változnak. A hatályos tervhez készült közlekedési alátámasztó munkarészek kiegészítése nem 
szükséges.  
 
5.4. Közművesítési javaslatok 
 
A módosítással érintett területek közművekkel jól ellátottak, a csatlakozási pontok kiépítettek. A jővőbeli hasznosításnak 
megfelelő kapacitások rendelkezésre állnak. A község közműhálózatai tehát a módosítással nem változnak.  
A tervezett módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek. A 
vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik 
 
5.5. Környezeti hatások és feltételek 
A módosítással érintett terület már beépítésre szánt terület, szabályozott falusias lakóterület Lf3* jelű építési övezete, 
melyen belül az elhelyezhető rendeltetések nem változnak. Környezetvédelmi szempontból változást nem eredményez a 
módosítás.  A hatályos tervhez 2019-ben készült Környezetvédelmi javaslat – környezeti értékelés c. fejezet kiegészítése 
nem szükséges.  
 
6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
A 4.2. fejezet részletesen bemutatja a szükséges HÉSZ módosítást a korábbihoz képest történő változását.  
A szabályozási terv módosítása csak kismértékben, az Lf3* övezeti jel módosítása miatt  szükséges, más változás nem 
történik. A HÉSZ telekalakítási előírásai egészülnek ki, a legnagyobb telekméret 2500 m2- méretben történő 
meghatározásával.  
 
7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Kékkút területére a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként 2019-ben készült el az 
Örökségvédelmi Hatástanulmány. A jelen módosítás során ennek kiegészítése nem szükséges. A módosítás 
környezetében nincs műemlék, műemléki környezet. Régészeti terület csak az út túloldalán található. A módosítás csak a 
már szabályozott Lf3 építési övezeten belüli telekalakítást érint, örökségvédelmi szempontból is kedvező a telkek 
összevonásának korlátozása.  
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MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 

Főépítész feljegyzés 
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