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Előterjesztette: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Cséri Mónika műszaki ügyintéző 

 

                                                                                   Jogszabállyal nem ellentétes 

 

 

 

Előterjesztő                              dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata a 11/2019. (VII. 31.) önkormányzati rendeletével alkotta meg 

a község Helyi Építési Szabályzatát.  A 13/2021. (IV. 30.) határozattal döntött a Képviselő-

testület a HÉSZ módosításáról, mely az Mk övezetben a telekalakítást érinti.  

A jelen helyzetben adott esetben a telkek összevonása és ezt követő újraosztása során az 

eredeti telkek számánál több telek is keletkezhet. A jelenlegi telekállapotoknál sokkal 

intenzívebb beépítés a tájkép kedvezőtlen változásával is járhat és közművesítési problémát is 

okozhat. Éppen ezért, a fenti indokok alapján Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megbízást adott ki a HÉSZ módosításra, ugyanakkor a 3/2021. (V.6.) önkormányzati 

rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a HÉSZ 3. mellékleten meghatározott Mk övezet 

területére. Szükséges volt a kivett telkek beépítését is rendezni.  

 

A véleményezési tervdokumentáció véleményezése megtörtént, a vélemények nem 

kifogásolták a módosítást, az Állami Főépítész észrevételének megfelelően kiegészítésre 

került a dokumentáció.  A partnerségi véleményezés során két, hasonló tartalmú partnerségi 

vélemény érkezett, melyekben foglaltakat részben a terv figyelembe vette, a többi nem a 

módosítással összefüggő felvetés.  

 

Az önkormányzat megkereste a környezetvédelemért felelő szerveket, hogy nyilatkozzanak 

arról, hogy a tárgyi módosítás tekintetében szükségesnek tartják-e az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 

alapján a módosítások tekintetében külön környezeti értékelés elkészítését és környezeti 

vizsgálat lefolytatását. A megadott határidőig beérkezett vélemények nem tartották 

szükségesnek a környezeti értékelés elkészítését. A környezeti értékelés összefoglalását is 

határozattal kell lezárni.  

 

A véleményezési eljárást és a partnerségi egyeztetést a Képviselő-testület a 67/2021. (XI.24.) 

határozattal zárta le.  

A záró véleményezési tervdokumentáció 2022 december végén került megküldésre az Állami 

főépítésznek. A VE/05/271-1/2022 ügyiratszámú záró vélemény 2022. február 10-én érkezett 

meg. A záró szakmai véleményben az Állami Főépítésznek még néhány észrevétele van, azok 

figyelembevételével a véleménye egyetértő, javasolja a jóváhagyást. A Helyi Építési 
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Szabályzat módosítását a Záró szakmai vélemény figyelembevételével lehet elfogadni. Az 

észrevételek a rendelettervezetbe illetve a végleges dokumentációban átvezetésre kerültek.  

 

INDOKOLÁS 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosítása 

mellett döntött, melynek során a kertes mezőgazdasági területen a telekalakítási szabályok 

szigorodnak. A módosítás következtében több telek összevonása esetén az eredeti 

telekszámnál több telek ne jöhet létre és a legkisebb telekméret mérete is szigorodik. Néhány 

törvényi szabály is beépítésre kerül a Helyi Építési Szabályzatba és a kivett telkek 

beépíthetőségét is rendezi.  

 

A tervezet 1. – 2. §-a tartalmazza a Rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést.  

A tervezet 3. §-a a Rendelet hatályba lépésnek időpontját tartalmazza. 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

 

I. Társadalmi-gazdasági hatása: A helyi építési szabályzat módosítása a szőlőhegy  

hagyományos tájképének megőrzését szolgálja. 

II. Költségvetési hatása:    nincs 

 

III. Környezeti, egészségi következményei:   nincs 

 

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  nincs 

 

V. Egyéb hatása:     nincs 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: A helyi építési szabályzat módosítása a 

szőlőhegy hagyományos tájképének és tájkarakterének és beépítésének megőrzését 

szolgálja. 

 

VII. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának szükségességénél megfogalmazott hatás nem következik be. 

 

VIII. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:    

- személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

Kékkút község helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VIII.31.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata 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 

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 Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítész; Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály; 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály; 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúi Hatósági Osztály; Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és 

Repülőtéri Hatósági Főosztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki 

Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 

Földhivatali Koordinációs Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, 

Erdészeti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály; 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Veszprém megyei Önkormányzat valamint 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 9/2017. (VII. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el 

1. § 

A Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019.(VII.31.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Beépítésre nem szánt területen 3000 m2 -nél kisebb telek- közlekedési terület, zöldterület, 

erdőterület, illetve ezek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület 

övezetben levő telek kivételével-nem alakítható ki. ” 

2. § 

(1) A Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019.(VII.31.) önkormányzati 

rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Kertes mezőgazdasági terület Mk.jelű övezete a területrendezési tervről szóló törvény 

által meghatározott kertes mezőgazdasági övezetbe egyben borszőlő termőhelyi kataszteri 

övezetbe tartozó terület. ” 

(2) A Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019.(VII.31.) önkormányzati 

rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A (2) bekezdés szerinti épület csak legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított 

telken létesíthető. ” 

(3) A Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019.(VII.31.) önkormányzati 

rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az Mk övezetben a telekalakítás és beépítés feltételei az alábbiak: 

a) telekosztással 5000 m2 - nél kisebb méretű telek nem alakítható ki, 

b) több telek összevonása és újraosztása során az eredeti telekszámnál több telek nem jöhet 

létre, 

c) új telek átlagos szélessége nem lehet kevesebb 18 méternél 

d) A beépíthető telek területe legalább 2700 m2.” 

(4) A Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019.(VII.31.) önkormányzati 

rendelet 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A művelésből kivett telkeken építési tevékenység nem folytatható. Építés csak művelt 

telken, az (1)-(9) bekezdésben foglaltak betartása esetén lehetséges.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                          dr. Szabó Tímea 

polgármester                      címzetes főjegyző 
 

A kihirdetés napja:  

 

2022…………………………… 

       

      dr. Szabó Tímea 

           címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

  
 
 
 


