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           Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város településrendezési 
eszközeit – településszerkezeti terv, belterületi szabályozási tervek, külterületi szabályozási
terv, Helyi Építési Szabályzat /HÉSZ/ - utoljára 2008. május 30-i ülésre készített előterjesztés 
alapján a „Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról” szóló 13/2008. (VI. 30.) Kt. rendeletével módosította. Akkor elsősorban az 
önkormányzati tulajdonba került laktanyai ingatlanok terület-felhasználásának szabályozása,
továbbá a külterület szabályozási tervének elfogadása volt a feladat.

Az elmúlt 3,5 év alatt a településrendezési eszközök alkalmazása során több olyan
problémával szembesültünk, ami indokolttá teszi a településrendezési eszközök további
kisebb módosítását, alkalmazkodva ezzel a megváltozott gazdasági és jogi környezethez,
figyelembe véve egyúttal a gazdálkodó szervezetek és a város lakosságának igényeit. Újabb
módosításra szorulhat a volt honvédségi területek övezeti besorolása, segítve a gazdasági
tevékenység bővítését, munkahelyek teremtésének lehetőségét.  

Az összegyűjtött módosítási javaslatok birtokában megállapítottuk, hogy a 
Településfejlesztési Koncepció elvei lényegében változatlanul maradhatnak. Az övezeti
átsorolások, továbbá a más terület-felhasználási kategóriák alkalmazása és a közlekedést
érintő korrekciók teszik szükségessé a város településfejlesztési koncepciójának kisebb 
kiegészítését, módosítását. Így a településrendezési eszközök részleges felülvizsgálatáról és
módosításának munkájáról beszélhetünk. Ez a fajta korrekció költségkímélő tervezési 
program megalkotását teszi lehetővé. A jóváhagyott tervezési program alapozza meg a 
Képviselő-testület döntését, melynek előkészítése a településrendezési eszközök esetében „Az
épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint „Az
országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet alapján történik. A Képviselő-testület a koncepció és a szerkezeti terv módosítása 
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esetén határozattal, míg a Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása esetén
rendelettel dönt.

A tervezési programjavaslat összeállítása a gazdálkodó szervezetek, a civil szervezetek, a
lakosság észrevételeinek alapján készült. A közlekedési munkarésznél figyelembe vettük a
hatályos települési rendezési eszközöket, a közlekedésfejlesztési koncepciót, különös
tekintettel a kelet-nyugati közlekedési tengely megtartására, a gyalogos elsőbbségi zóna 
kialakítására, a Hősök tere forgalmi szabályozására. A gyalogos elsőbbségi zóna 
kialakításának célja, hogy csökkentse a szűken vett városközpont gépjármű forgalmát, 
teremtsen lehetőséget a vendéglátó vállalkozásoknak a kitelepülésre, a megnövelt gyalogos 
területekkel élhetőbbé tegye a városközpontot. A Keszthelyi út szabályozási szélességének 
csökkentésével az volt a célunk, hogy a Keszthelyi út északi részén már kialakult
területhasználatot ne korlátozzuk. A szigetelőanyag-gyár területén, az iparvágány területének 
használati övezetbe sorolásával kívánjuk megteremteni a Keszthelyi út és a Rockwoll közti
magánút közúttá alakításának feltételét, segítve ezzel a Keszthelyi út és a szigetelőanyag-gyár 
közötti gazdasági övezet feltárását. Az Ipar utca szabályozási szélességének vizsgálatával
felújítási lehetőség teremtődik a fogyatékkal élőket foglalkoztató műhely megtartására. A 
Batsányi és Táncsics utca kereszteződésének jelenlegitől eltérő forgalomszabályozásával 
megtarthatóvá válik az ebben a csomópontban korábban lebontásra szánt épület. A belterületi
utak szabályozásánál javasoljuk a belátási háromszögek kialakításának legnagyobb mértékű 
csökkentését.
A tervezett kerékpárutak nyomvonal biztosítása, valamint a Tapolca-patak mentén Szigliget
irányába vezető kerékpárút kialakításának rendezési tervi feltételeinek megteremtése a 
kerékpárutak fejlesztése érdekében került a tervezési programba.

Gyakorlati megfontolásból javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Strand utcát 
több helyen keresztező belterületi határt helyezzük a Strand utca külterület felőli jogi határára.  

Várospolitikai szempontból a térség munkahely ellátottsága érdekében ismételten átgondoltuk
az északi laktanya (Csobánc vagy Dobó laktanya) területén a településközpont vegyes övezet
rovására a gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezet növelését, ebben az övezetben
magánutak kialakításával a kötöttségek csökkentését. A Dobó lakótelepi lakóövezet védelme
érdekében fenntartjuk a beültetési kötelezettséget egy olyan zöldfal létrehozása miatt, mely
védi a gazdasági tevékenység hatásaitól az ott lakókat.
A déli laktanyát érintően jelentkező gazdasági tevékenység folytatására irányuló igényt jobb 
lenne ezen a területen kielégíteni.
Komoly gondot okoz a déli laktanya (volt Kinizsi laktanya) különleges turisztikai területből 
kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató területbe való átsorolásának igénye. A különleges
turisztikai terület biztosít lehetőséget jelentős idegenforgalmi fejlesztésekre, strand, 
szállásférőhelyek, vendéglátó létesítmények és ezekhez kapcsolódó kiszolgáló egységek 
telepítésére. A területen több befektető jelölt is megfordult, azonban fejlesztés mégsem 
történt. A laktanya észak-keleti sarkában rendelkezünk termálvíz kutatófúrásra és termelőkút 
fúrására jogosító engedéllyel. A szakvélemények szerint 400m és 700m közti mélységben
nagy valószínűséggel felszínre hozható termálvíz található. Idegenforgalmi célú befektetésre 
ez, valamint a meglévő növényállomány a több tíz éves fenyőkkel és tölgyekkel igazán 
kedvező feltétel.  
Az idegenforgalmi befektetők elmaradása okozhatta, hogy helyi vállalkozások jelezték 
szándékukat a volt Kinizsi laktanya területén gazdasági tevékenység folytatására. Az ilyen
jellegű területhasznosítás nehezen képzelhető el az idegenforgalmi tevékenységgel 
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párhuzamosan. A tervezői észrevétel az idegenforgalmi tevékenység folytatását támogatja, de 
jelenleg befektetői igény gazdasági tevékenységre van.  

A Képviselő-testületre vár annak eldöntése, hogy a volt déli laktanya továbbra is különleges 
turisztikai terület maradjon idegenforgalmi célú felhasználással, (és a tényleges tervezett célú
felhasználásig ideiglenes gazdasági hasznosítással) vagy a terület kerüljön kereskedelmi-
gazdasági-szolgáltató övezetbe, ennek minden következményével együtt.

Az új temetőtől északra lévő ipari terület feltárásának vizsgálata, valamint ehhez a területhez 
csatlakozó mezőgazdasági terület gazdasági övezetbe történő átsorolására a vállalkozások 
érdekében került sor.

Lakossági módosítási igények is jelentkeztek, melyek nem sértenek közösségi érdekeket és
közel sem olyan súlyúak, mint az előzőekben bemutatott elvárások. Ezek jelentős része 
támogatható.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A felmerült igényekről készült Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges 
módosítása című programtervezetet az előterjesztéshez mellékeljük (1. számú melléklet).  
A programtervezet elfogadása esetén folytatódhat a településrendezési eszközök módosítása,
melynek következő lépése az államigazgatási, az érdekképviseleti szervek bevonása az 
egyeztetési eljárásba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 
„Tapolca város településrendezési eszközeinek
részleges módosítása” című programtervezetet, azt 
további kidolgozásra alkalmasnak tartja. A program
alapján határozza meg előzetes fejlesztési döntését 
azzal, hogy módosítja, kiegészíti a Településfejlesztési
Koncepciót és módosítani fogja a Településszerkezeti
Tervet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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HATÁROZATI JAVASLAT
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca város településrendezési eszközeinek
részleges módosítása” című programtervezet …… 
pontjait nem fogadja el, azokat törli/módosítja, ezt
követően a programtervezetet további kidolgozásra 
alkalmasnak tartja. A program alapján határozza meg
előzetes fejlesztési döntését azzal, hogy módosítja, 
kiegészíti a Településfejlesztési Koncepciót és
módosítani fogja a Településszerkezeti Tervet.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Tapolca, 2012. április 18.

Császár László
polgármester
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 Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város önkormányzatától adatszolgáltatásként átadott önkormányzati és lakossági kérések
alapján az alábbiakban összefoglaltuk Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek Részleges
Módosítása c. terv programtervezetét.
E programtervezet Képviselő-testületi határozattal történő elfogadását követően kezdődhet meg a terv 
államigazgatási egyeztetése az Építésit örvény 9.§ (2) bekezdése szerint.
Az alábbi feladatok számos esetben Településszerkezeti tervmódosítását, illetve a Városfejlesztési
koncepció kiegészítését is szükségessé teszik, amelyről szintén szükséges Képviselő-testületi 
határozatot hozni.

I. TAPOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES
MÓDOSÍTÁSA

sor-
szám

Önkormányzati módosítási feladatok

előzetes
tervezői 

vélemény

(K)közle-

kedés
tervezés

TSZT
mód.

SZT
HÉSz
mód.

1.

a.
Északi laktanya:
Feladat az útkiszabályozás megszüntetése
Tervezői észrevétel: a feltáró út, mint magánút kerül a módosított 
szabályozásba


K

+

b.

Feladat napelem park létesítésének vizsgálata.
Tervezői észrevétel: a napelem park elhelyezése beépítésre nem 
szánt területfelhasználásba is elhelyezhető. beépítésre szánt területre 
való helyezése átgondolandó területgazdálkodási szempontból,
valamint a szomszédos lakóterületet zavarhatja a napelem
üvegfelületének becsillanása. (Lásd 18. feladat)




2.

Északi laktanya átsorolásának vizsgálata
Feladat: Vt övezet nyugati részének átsorolása Gksz övezetbe
Tervezői észrevétel: az átsorolás tervmódosításában való 
szerepeltetésének előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, lakóterület felé a Vt övezet egyrésze megmarad. A
területfelhasználási egység határára védőfásítást javaslunk. A Gksz 
övezetbe beírni,hogy magánút kialakítható.


+ + +

3.

0115 hrsz terület átsorolásának vizsgálata
Feladat: besorolás Kk (különleges beépítésre nem szánt) övezetbe
„Papagáj park” elhelyezése
Tervezői észrevétel: a terület közigazgatási határ melletti 
elhelyezkedése csak beépítésre nem szánt területi átsorolást tesz
lehetővé, amelynek beépíthetősége max 2%, a BFNPI hozzájáruló 
véleménye mellett. A Balaton törvény 4/1. sz. rajzi melléklete a terület
északi részét Ö-3 terület, azaz puffer területként határolja le.



4.
Keszthelyi utca szabályozásnak módosítása
Feladat: 30m-ről 22m-re (déli oldali szabályozás)
Tervezői észrevétel: a déli oldal szabályozása megvalósítható, mert a 
terület déli oldala mentén nincs beépítés.


K

+

5.

1940 és 1941 hrsz területek
Feladat: Az iparvágány területének használatszerinti övezetbe
sorolása (Rockwool)
Tervezői észrevétel: a terület közlekedési területként történő 
szerepeltetésének előreláthatóan tervezési szempontból nincs 


K

+ +
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I. TAPOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES
MÓDOSÍTÁSA

sor-
szám

Önkormányzati módosítási feladatok

előzetes
tervezői 

vélemény

(K)közle-

kedés
tervezés

TSZT
mód.

SZT
HÉSz
mód.

akadálya.

6.

Ipar utca
Feladat: szabályozási szélesség csökkentésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: a szabályozási vonal egy épületet érint, amely 
esetén a szabályozási vonal vagy módosítandó vagy figyelembe
veendő, hogy az épület megtartható, felújítható, de nem bővíthető az 
utcára eső épületrész tekintetében.


K +

7.

685 hrsz közlekedési terület
Feladat: parkoló kialakítás lehetőségének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: beépítésre szánt területet nem javaslunk 
átsorolni közlekedési, azaz beépítésre nem szánt övezetbe, mert
esetleg egy későbbi visszasorolás nehézségekbe ütközhet. Bármely 
területfelhasználási besorolásban elhelyezhető egy telken parkolási 
funkció, annak közlekedési területbe történő átsorolása nélkül. 
A Tapolca patak sétány kapcsán e feladat megoldásra kerül!

 +

8.

861 hrsz terület
Feladat: szabályozási vonal (belátási háromszög) megszüntetése
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból 
megoldható, a szabályozási vonalszakasz törölhető. 
Forgalomtechnikai szempontból megoldható úgy, hogy dél felé
egyirányúan működik az utca.



K

+

9.

Batsányi és Táncsics utca
Feladat: egyirányúsításának vizsgálata, az Alsó-malom melletti
műemlék híd (Malom-köz) forgalommentesítése  
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya


K

10.
Feladat: Minimális építménymagasság megszüntetésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: külön vizsgálat szükséges az épületek fő- és a 
melléktömegeire

 +

11.
Belterület, kialakult övezetekben
Feladat: az útszabályozások vizsgálata
Tervezői észrevétel: esetenként külön-külön megvizsgálásra kerül


K

+

12.
Gipe övezet pl. Paptelep
Feladat: övezetek pontosítása, SZT és HÉSZ összhangja
Tervezői észrevétel: a módosítás során javításra kerül

+

13.
Patakparti sétány
Feladat: nyomvonal és a hidak szabályozása
Tervezői észrevétel: a tervezett sétány és híd területigénye és helye 
feltüntetésre kerül a tervi adatszolgáltatás alapján


K

+

14.
Híd és a Martinovics utca közötti sétány jelölése
Feladat: sétány feltüntetése

Tervezői észrevétel: a tervezett sétány a terv szerinti területigénnyel 
kerül kijelölésre a szabályozási terven, a tervi adatszolgáltatás alapján


K

+

15.
Deák Ferenc utca és Fő tér
Feladat: pavilonok helyének jelölése
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 


K

+
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I. TAPOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES
MÓDOSÍTÁSA

sor-
szám

Önkormányzati módosítási feladatok

előzetes
tervezői 

vélemény

(K)közle-

kedés
tervezés

TSZT
mód.

SZT
HÉSz
mód.

akadálya. A közlekedési övezet differenciálása alapján kijelölhető a 
pavilonelhelyezésére lehetséges terület.

16.
Külterület
Feladat: kerítés és vadháló létesítésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: általánosságban a HÉSz-ben megfogalmazásra 
kerül.

 +

17.

Védett terület
Feladat: 1 m2-nél nagyobb hirdetőtáblák elhelyezés lehetőségének 
vizsgálata
Tervezői észrevétel: a magasabb rendű jogszabályok (építési 
engedélyezési eljárás, Balaton törvény) figyelembe vétele mellett
szabályozható a HÉSz-ben, úgyhogy együttesen nem haladhatja meg
a jogszabályban megadott értéket.

 +

18.

0259 hrsz (volt szeméttelep)
Feladat: hasznosításának vizsgálata, napenergiapark
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. (Lásd 1b. feladatban leírt helyszín helyett jelen helyszín
alkalmasabb).



19.
Új temetőtől északra lévő 0352 hrsz Gip övezet
Feladat: a terület feltárásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. Védőerdő (Ev) területen kívüli rész Gksz-be kerül.


K

20.
Déli tehermentesítő út és Királykúti út közötti terület 
Feladat: szabályozásának felülvizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.


K

+

21.

4501 hrsz terület
Feladat: egy részének övezeti átsorolásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. A víztorony miatt egyezetés szükséges a Vízügyi
Igazgatósággal, hidrogeológiai védőidom szempontjából is.

 + +

22.

2271 hrsz terület – Sümegi út északi oldala melletti terület
Feladat: beépítési lehetőségének vizsgálata, esetleg sorgarázs a 
környezetében lévő lakóterületek számára. 
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, a szükséges hatóságok hozzájárulása esetén. A terület
kertvárosias lakóterületi besorolása mellett (Lke)

 +

23.

Új köztemető
Feladat: temető területén kívül virágbolt lehetőségének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. Javaslat: építési hely szabályozása temetőterület 
előkertjében, kerítésvonalában, nem a parkoló közlekedési területén. 


+

24.
Tervezett kerékpárutak
Feladat: nyomvonalának biztosítása, jelölése

Tervezői észrevétel: a kerékpárút tervezett nyomvonala feltüntetésre 
kerül a terven, tervi adatszolgáltatás alapján. Vizsgálni, hogy kell-e


K

+ +
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közlekedési terület a kerékpárúthoz. A Tapolca patak mentén vezetni
és a város szélén becsatlakoztatni a térségi kerékpárút hálózatba

25.

7272, 7273,7275 hrsz külterület (Diszel-Hajagos)
Feladat: használatszerinti utak, szabályozásának vizsgálata
(kérelem összefüggésben lásd L22. feladat)
Tervezői észrevétel: az út kialakításának vizsgálata aszerint, hogy 
magán- vagy közterületet érint.


K

26.

belterületen, meglévő beépítéseknél
Feladat: belátási háromszögek szükségességének és levételének
vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.


K

+

27.

kerítésen elhelyezhető reklámtáblák
Feladat: nagyságuknak és mennyiségüknek vizsgálata
Tervezői észrevétel: a magasabb rendű jogszabályok (építési 
engedélyezési eljárás, Balaton törvény) figyelembe vétele mellett
szabályozható a HÉSz-ben, összfelület meghatározásával, illetve
darabszámmal történő korlátozással.


+

28.

Malom tó
Feladat: vízi színpad feltüntetése

Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, az Önkormányzat döntése alapján, az érdekelt hatóságok
hozzájárulása mellett.

 +

29.

Malom tó északi része
Feladat: a tó felületén fogyasztótér kialakításának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, az Önkormányzat döntése alapján, az érdekelt hatóságok
hozzájárulása mellett.

 +

30.
Tapolca patak - pisztrángos
Feladat: a patak duzzasztási szintjének vizsgálata
Tervezői észrevétel: adatszolgáltatás a pisztrángos építési 
engedélyéből.

 +

31.
Kisfaludy u. Mónus I. u. közötti tömb – Barlang átépítés
Feladat: a tömb beépítési százalék növelésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, a BfNPI hozzájárulása alapján a HÉSZ-be illeszteni.

 +

32.

Déli laktanya átsorolásának vizsgálata
Feladat: Ktt övezetből Gksz övezetbe sorolásának vizsgálata
munkahelyteremtés okán, amely várospolitikai szempontból
elsődleges feladata az Önkormányzatnak.
Tervezői észrevétel: A térségi terv, Balatontörvény kiemelt helyzetű, 
turisztikai felhasználásra alkalmas vizek településeként tartja számon
Tapolcát, amely elvárásnak a déli városrész (növényzete, látnivalója,
Balaton felé orientáltsága) megfelel, ezért a Déli laktanyát jelölte ki
turisztikai célra. Tehát a település kitörési pontjaként e terület
jelenlegi turisztikai besorolásának megtartását javasoljuk, mert a

 + +
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település több felhasználatlan, gazdasági területkijelöléssel is
rendelkezik. Ezen kívül az Építési törvény is úgy rendelkezik, hogy
ugyanarra a területfelhasználásra új terület mindaddig ne kerüljön
kijelölésre, ameddig az ugyanolyan területfelhasználású területek be
nem épültek. Javasoljuk a Gksz jellegű funkció további ideiglenes 
használatát a tervezett területfelhasználásnak megfelelő 
hasznosításig.

33.

Kórház terület déli részének átsorolása
Feladat: Az Ady Endre utca mentén a kórház terület déli részének, a
különleges-egészségügyi (Keü) terület átsorolása, a Bíróság
településközpont vegyes (Vt) terület övezetébe és a beépítési % 40-
ről 60%-ra történő módosítása.  Ezáltal a gyógyhellyé történő 
előkészítése területrendezési szempontból lehetővé válik.

 + + +

34. 20/2005 (VI.30) Kt rendelet alapján a HÉSZ 5.§ (5), 6.§ (4), 14.§(4),
15.§(8) és 17.§(3) módosítása, törlése.  +

35. Juhász Gyula utca Mező Imre utca között a gyalogút szűkítése
Lásd. L30 feladat



36.

Kulich Gyula utca északi lakósávban és a hidroglóbusz melletti Lke
lakóterületen az építmény magasság 4,5m-ről 5,5m-re való növelése 
a telekmegosztás lehetősége, a telkenként 2 épület elhelyezésének 
lehetőségével. 
A hidroglóbusz melletti Lke lakóterületen az építmény magasság
4,5m-ről 5,5m-re való növelése. 

+

37. Diszel belterületének déli része, a temetővel szemben
feladat: 1 lakóingatlan belterületbe csatolása

 + + +

38.
Déli városkapu területe
feladat: a terület beépítésének megakadályozása a teleknagyság
meghatározásával.

 +

39.
Diszel lakóterület
Feladat: az Lf 2-es építési övezetben a minimálisan alakítható
teleknagyság 1200m2-ről 1000m2-re történő lecsökkentése. 

 +

40.
A jelenlegi autóbusz pályaudvar helyén körforgalom kialakítása
Feladat: a tervezett körforgalom beillesztése a tervbe, a tervezett
egyirányúsítás figyelembevételével

 +
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L1.
Új temetőtől északra lévő 0352 hrsz Gip övezet
Feladat: a terület feltárásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. (Lásd 19. feladat)

 + +

L2.

383 hrsz út
Feladat: az út szabályozási szélesség csökkentésének vizsgálata a
375 hrsz terület mentén, gyalogút kiszabályozása
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya

K

 +

L3.

Hegyesdi-váralja 0442/8 hrsz terület
Feladat: a terület övezeti átsorolásának vizsgálata, szálláshely
kialakítása céljából
Tervezői észrevétel: a terület átsorolás, beépítés kialakításához az 
érintett hatóságok (kiemelten a BfNPI) hozzájáruló véleménye
szükséges. A Balaton törvény 4/1. sz. rajzi melléklete a területet Ö-1
terület, azaz magterületként határolja le.



L4.

Barackvirág utca 1,3,5,7 házszámú ingatlanok mögötti terület
Feladat: a terület övezeti átsorolásának vizsgálata zöldterületi
övezetté (kérelem összefüggésben lásd L13. feladat)
Tervezői észrevétel: az Önkormányzat alakítsa ki állásfoglalását az 
L13. lakossági kérelem figyelembe vételével)



L5.
Fő tér 5. 2804/B/1. hrsz
Feladat: az ingatlan télikerttel történő bővítésének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, a HÉSZ módosításra kerül

K

 +

L6.

Berzsenyi u. 28.50. 3505/A/1-12 hrsz (Napsugár Lakásszövetkezet)
Feladat: az ingatlanok tulajdonosonként önálló hrsz-on történő 
megosztásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. A megosztás feltétele az épületrészek dilatációval történő 
elválasztása.

 +

L7.

Malomtó – Szent Antal Bormúzeum
Feladat: a múzeum Fő térről, pavilon jellegű felépítménnyel történő 
közvetlen megközelíthetőségének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.

 + +

L8.

Sebron 0621/1 hrsz terület
Feladat: a területen kiszabályozott közterület megszüntetésének
vizsgálata, mivel az út mindkét oldala azonos tulajdonban van
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.

K



L9.

Török János utca 817 hrsz lakóingatlan
Feladat: a telken kiszabályozott közterület szükségességének
vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.

 +
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L10.

0598/8 hrsz terület
Feladat: a terület belterületté történő átsorolásának vizsgálata 
Tervezői észrevétel: Tapolca város lakótelek ellátottságában, 
valamint a tervezett lakóterület szempontjából is jelenleg
túlkínálat van, mindemellett az Építési törvény is úgy
rendelkezik, hogy ugyanarra a területfelhasználásra új
terület mindaddig ne kerüljön kijelölésre, ameddig az
ugyanolyan területfelhasználású területek be nem épültek.
Ennek értelmében új lakóterület kijelölése nem javasolt.

 + + +

L11.

1170/1 hrsz terület
Feladat: a terület keleti vagy északi oldalára a régi tároló és állattartó
épületek helyett az oldalhatárra garázssor építésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, a kialakítás mértékéhez a beépítettség vizsgálata
szükséges, HÉSZ módosítása

 +

L12.

Batsányi utca
Feladat: a tervezett sétány tervei szerint a szabályozási terven a
kiszabályozott területrész módosítása
Tervezői észrevétel: a tervezett sétány a terv szerinti területigénnyel 
kerül kijelölésre a szabályozási terven, adatszolgáltatás alapján

 +

L13.

3732 hrsz LN1 nagyvárosias lakóterület
Feladat: a terület lakóterületi építési övezeti besorolása ne változzon
(kérelem összefüggésben lásd L4. feladat)
Tervezői észrevétel: az Önkormányzat alakítsa ki állásfoglalását az 
L4. lakossági kérelem figyelembe vételével)



L14.

Autóbusz állomás - Volán
Feladat: az autóbusz állomás épületének és környezetének
rendezése érintve a 1685/1 hrsz, 1686 hrsz és a16856/2 hrsz út
területét
Tervezői észrevétel: intermodális csomópont délnyugatra a vasútnál 
kerül kijelölésre. önkormányzati döntés alapján vizsgálandó a
kérelem.

K



L15.
Városszépítő Egyesület rendezési tervre vonatkozó javaslatai
Feladat: víztorony hasznosításának vizsgálata
Tervezői észrevétel: Önkormányzati állásfoglalás szerint



L16.
Diszel kertvárosias lakóterületek bővítése, Lakópark II. és III.
Feladat: 0294 és a 0598 hrsz területek kertvárosias lakóterületként
történő felhasználásának vizsgálata 
Tervezői észrevétel: Önkormányzati állásfoglalás szerint



L17.

0376 hrsz terület, vadászház és park
Feladat: a jelenlegi MÁ0 övezeti besorolásának módosítása
Különleges sport - szabadidő KSP övezetbe. 
Tervezői észrevétel: a terület átsorolás, beépítés kialakításához az 
Önkormányzat döntése és az érintett hatóságok (kiemelten a BfNPI)
hozzájáruló véleménye szükséges. A patak menti elhelyezkedés
gátolja a beépítésre szánt területbe történő átsorolást. 
A Balaton törvény 4/1. sz. rajzi melléklete a területet Ö-2 terület, azaz

 + + +
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ökológiai folyosó terület övezeteként határolja le.
Építési törvény úgy rendelkezik, hogy ugyanarra a
területfelhasználásra új terület mindaddig ne kerüljön
kijelölésre, ameddig az ugyanolyan területfelhasználású
területek be nem épültek.

L18.

a belterülettel határos 0598/19 hrsz külterületi ingatlan
Feladat: a terület belterületbe csatolása lehetőségének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya. A kialakításához az Önkormányzati állásfoglalása és az
érintett hatóságok hozzájáruló véleménye szükséges. (Lásd L10.
feladat)
Tervezői észrevétel: Tapolca város lakótelek ellátottságában, 
valamint a tervezett lakóterület szempontjából is jelenleg
túlkínálat van, mindemellett az Építési törvény is úgy
rendelkezik, hogy ugyanarra a területfelhasználásra új
terület mindaddig ne kerüljön kijelölésre, ameddig az
ugyanolyan területfelhasználású területek be nem épültek.
Ennek értelmében új lakóterület kijelölése nem javasolt.



L19.

Királykúti utca
Feladat: az utca kiszabályozása, illetve környezet rendbetétele
Tervezői észrevétel: az utca kiszabályozása tervezői szempontból 
előreláthatóan lehetséges 
a kérelem rendbetételre vonatkozó része városüzemeltetési és nem
rendezési tervi feladat. (Lásd L2 feladat)

 +

L20.
Batthyány u.
Feladat: Batthyány u. közlekedési és parkolási rendje felülvizsgálata
Tervezői észrevétel: ennek felülvizsgálata nem rendezési tervi feladat

K



L21.

0292/15 hrsz terület
Feladat: Barackos Lakóparkra eső 0292/15 hrsz belterületbe vonása
vizsgálata
Tervezői észrevétel: a feladat pontosítása és az önkormányzat 
döntése is szükséges



L22.

A 7272, 7273,7275 hrsz külterület (Hajagos)
Feladat: használatszerinti utak, szabályozásának vizsgálata
(kérelem összefüggésben lásd 25. feladat)

Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya, az Önkormányzat döntése, illetve a szükséges hatóságok
hozzájárulása esetén.

 +

L23.

Diszel – Templom tér, Első Magyar Látványtár Kiállítóházának
bővítése Pipa Múzeum 
Feladat: tanulmányterv szerinti kialakításának vizsgálata
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból nincs 
akadálya.



L24.
Kisapáti út melletti, a Papteleppel szomszédos védőerdő terület
Feladat: védőerdőbe sorolt terület gazdasági területbe való 
átsorolásának vizsgálata

 +



2012. április – Előterjesztéshez véglegesítés

9

II. TAPOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES
MÓDOSÍTÁSA

Sor-
szám

Lakossági módosítási feladatok

előzetes 
tervezői 

vélemény

(K)közle-

kedés
tervezés

TSZT
mód.

SZT
HÉSz
mód.

Tervezői észrevétel: kialakításához az érintett hatóságok hozzájáruló 
véleménye szükséges, a Balaton törvény miatt erdőterület csak 
beépítésre nem szánt területbe sorolható át.



L25. 1538/18 és /19. út és telekhatár illesztése (Pálffy & Papp)
Feladat: SZT javítása a kialakult telekhatárok szerint

 +

L26.
Tapolca Gyulakeszi utca 585/3 és 585/12 hrsz
Feladat: Gksz5 és Gksz1 övezetek határainak módosítása,
telekhatárrendezés miatt

 +

L27.

Nyárfa utca melletti 1355, 1360, 1370, 1375, 1376 hrsz területek
vizsgálata
Feladat: a terült lakóterületi átsorolásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: a terület Gksz besorolású terület része. A 
részterület átsorolását nem javasoljuk, mivel a Nyárfa utca északi
oldalán lévő területen egységesen szolgáltatói és vállalkozói 
területek találhatók, amelyek lakófunkcióra való átsorolása egymásra
zavaró hatással lennének. Javasoljuk az övezethatár illesztését a
meglévő telekhatárokhoz. 

 +

L28. Diszel 4136-46 hrsz Mko besorolású területek
Feladat: az övezeti besorolás vagy az övezet beépítési paraméterek
módosítása szerszámoskamra elhelyezhetőségének biztosítása.
Tervezői észrevétel: a Balatontörvény szerint a terület az ökológiai 
folyosó övezetébe tartozó települési térség része, valamint patak
menti terület. Javasoljuk a mezőgazdasági terület besorolás 
megtartását és a beépíthetőség OTÉK szerinti max 3%  megadását.

 + +

L29.

0313/5-8 hrsz mezőgazdasági terület
Feladat: lovas-turisztika létesítmény (lovarda, karám, kifutó
szénatároló) kialakításának vizsgálata
Tervezői észrevétel: az Má besorolás módosítása, olyan módon, 

hogy az lehetővé tegye a lótartást és az OTÉK szerinti min. 3%-os 
beépíthetőséget. 

 + +

L30.

Juhász Gyula utca melletti 3180 hrsz terület
Feladat: magántulajdonú telek bővítése önkormányzati tulajdonú kb. 
300 m2 területtel, a megfelelő beépítési % elérése céljával.
Tervezői észrevétel: A kérés területi pontosítása szükséges, 
közlekedési szempontból

 +

L31.

Sygnitex Kft. számára terület biztosítása
Feladat: Nyugati városrész Gip övezeteinek vizsgálata
Tervezői észrevétel: A Balatontörvény szerint a csarnok jellegű 
épülethez látványtervet kell készíteni, a toronyépület (15x22,5x43m)
technológiai okból elhelyezhető. Az épületek tervtanács kötelesek 
lesznek. Érdemes megvizsgálni a 2009-ben kelt kérés aktualitását!!

 +

L32.

Mónus Illés utca 25. terület
Feladat: szabályozási vonal (belátási háromszög) megszüntetése
Tervezői észrevétel: előreláthatóan tervezési szempontból 
megoldható, a szabályozási vonalszakasz törölhető. 
Forgalomtechnikai szempontból megoldható úgy, hogy dél felé
egyirányúan működik az utca.

 +
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L33.
1995/1 hrsz volt úszótelek területe
Feladat: a telek övezeti besorolása és beépítési paramétereinek
meghatározása (40% beépíthetőség biztosítása) 

 + +

L34.
2424hrsz terület
Feladat: a terület meglévő beépítése miatt, kéri a hátsókert 
módosítását min. 3m-ben

 +

L35.

Enduro pálya
Feladat: 1. 0123/3 hrsz területet a TSZT-ben Különleges sport Ksp
övezetbe átsorolni, a meglévő állapot szerint.  
2. A meglévő épületek és a pálya feltüntetése 
3. 0124/3, 0126, 0128/1-2, 0123/1, 0121/8, 0124/2 hrsz Különleges
sport Ksp övezetbe átsorolni.
Tervezői észrevétel a 3. részfeladattal kapcsolatban: terület 
közigazgatási határ melletti elhelyezkedése csak beépítésre nem
szánt területi átsorolást tesz lehetővé, amelynek beépíthetősége 
max 2%, a BFNPI hozzájáruló véleménye mellett. A Balaton törvény
4/1. sz. rajzi melléklete az átsorolás kérelmével érintett területet
magterületként határolja le, amelyben beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki. A terület Kksp területként jelölhető ki.

 + + +

L36.

0106/1 és 010/2 hrsz terület
Feladat: tervezett golfpálya terület elhelyezésének vizsgálata a volt
repülőtéren
Tervezői észrevétel: továbbra sem lehetséges természetvédelmi 
szempontból a Nemzeti Park 2008 április 17-ei véleménye nem
változott



L37.

A vasútállomás melletti 10 (20)ha terület
Feladat:az általános mezőgazdasági terület ipari területként történő 
átsorolásának vizsgálata
Tervezői észrevétel: 
a terület mezőgazdasági besorolásának megtartását javasoljuk, mert 
a település több felhasználatlan, gazdasági területkijelöléssel is
rendelkezik. Ezen kívül az Építési törvény is úgy rendelkezik, hogy
ugyanarra a területfelhasználásra új terület mindaddig ne kerüljön
kijelölésre, ameddig az ugyanolyan területfelhasználású területek be
nem épültek.



L38.

082/2,3,4,7 hrsz terület a Halápi út mentén (4ha)
Feladat:lomispiac, üzem, gyár elhelyezésének vizsgálata
Tervezői észrevétel: a terület mezőgazdasági besorolásának 
megtartását javasoljuk, mert a település több felhasználatlan,
gazdasági területkijelöléssel is rendelkezik. Ezen kívül az Építési
törvény is úgy rendelkezik, hogy ugyanarra a területfelhasználásra új
terület mindaddig ne kerüljön kijelölésre, ameddig az ugyanolyan
területfelhasználású területek be nem épültek.



L39.
Diszel - 4016/1 hrsz terület
Feladat:beépítési lehetőségének vizsgálata 
Tervezői észrevétel: Tervezői észrevétel: a Balatontörvény szerint a 
terület az ökológiai folyosó övezetébe tartozó települési térség része,

 +
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valamint patak menti terület. Javasoljuk a mezőgazdasági terület 
besorolás megtartását és a beépíthetőség OTÉK szerinti max 3%  
megadását. Másik lehetőség, a terület rendezvényterületként való 
hasznosítása, mint beépítésre nem szánt különleges terület,
amelynek a beépíthetősége OTÉK szerinti max 2%.

L40.

Diszel – Berek utca 0464/28 hrsz terület
Feladat: telephely, későbbiekben családiház elhelyezésének 
vizsgálata
Tervezői észrevétel: a terület jelenlegi besorolásának 
megtartását javasoljuk, mert a település több felhasználatlan,
gazdasági területkijelöléssel is rendelkezik. Ezen kívül az
Építési törvény is úgy rendelkezik, hogy ugyanarra a
területfelhasználásra új terület mindaddig ne kerüljön
kijelölésre, ameddig az ugyanolyan területfelhasználású
területek be nem épültek.



L41. Deák Ferenc utca 13. 2784/7 hrsz
Feladat: telekhatár korrekció és övezethatárpontosítás  +

L42. Kulich Gyula utca 3. 1586 hrsz
Feladat: Lke-2 övezet módosítása a minimálisan kialakítható
telekszélesség tekintetében, úgyhogy a 31,6m széles telek
megosztható legyen
Tervezői észrevétel: az övezetben a minimális telekszélesség 16 m, 
ez módisításra kerül 15m-re

 +

L43. Az Enduro pályával szemben lévő városi parkerdő 0144 hrsz 
(Feszenkó parkerdő) 
Feladat: A terület sportfunkcióra való használatának kialakítása
Tervezői észrevétel: a terület beépítésre nem szánt különleges sport 
területeként (Kksp) történő átsorolása tervezett sport funkció 
kialakítását lehetővé teszi

 + + +

Fenti feladatok programkialakítási döntése alapján az alábbi település-, illetve területrészeken
válik szükségessé Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek Részleges Módosítása terve
keretében Tapolca Város Településszerkezeti tervét módosítani és a módosításról Határozattal
döntést hozni:
 Északi laktanya nyugati területrésze településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásból

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) területhasználatba kerül átsorolásra
 1940 és 1941 hrsz területek iparvágány közlekedési területhasználatba kerül átsorolásra
 Tervezett kerékpárutak feltüntetése a Településszerkezeti terven
 Kórház terület déli részének átsorolása különleges-egészségügyi (Keü) területfelhasználásból

településközpont vegyes (Vt) terület övezetébe
 Diszel belterületének déli része, a temetővel szemben lakóingatlan belterületbe vonása 
 Kisapáti út melletti, a Papteleppel szomszédos védőerdő (Ev) területfelhasználásból különleges 

beépítésre nem szánt (Kk) területfelhasználásba történő átsorolása 
 Enduro pálya 0123/3 hrsz területet mezőgazdasági (Má0) területfelhasználásból különleges 

sport (Ksp) területfelhasználásba történő átsorolása 



2012. április – Előterjesztéshez véglegesítés

12

  Az Enduro pályától északnyugatra, nyugatra és délnyugatra fekvő patak menti mezőgazdasági 
(Má0) területfelhasználású területek átsorolása beépítésre nem szánt különleges sport Kksp
területfelhasználásba.

 Diszel - 4016/1 hrsz terület beépítésre különleges beépítésre nem szánt (Kk)
területfelhasználásba történő átsorolása 

 Az Enduro pályával szemben lévő városi parkerdő 0144 hrsz (Feszenkó parkerdő) zöldterület 
(Z) területfelhasználásból beépítésre nem szánt különleges sport (Kksp) területfelhasználásba
történő átsorolása. 

Budapest, 2012. április 17.

Összeállította: Papp Zoltán Tamás Főépítész úr 




