
4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/191-67/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Településrendezési Eszközei kisebb módosításának
elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Gyarmati Tamás főépítész  
 Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívottak: Fazekas Róbert településtervező cég ügyvezetője  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Cellcomp Kft. telephelybővítés és technológiai fejlesztés megvalósítása céljából 
kezdeményezte a településrendezési eszközök olyan módosítását, amely lehetővé teszi 
övezeti átsorolással és út megszüntetésével a tervezett fejlesztéseket.

A laktanyai ingatlanok kialakult beépítettsége sajátosságai figyelembe vételével a
vállalkozások hatékonyabb letelepítése érdekében Tapolca város vezetése az építési helyek
kötetlenebb kijelölése és a kialakítható telekméretek csökkentése érdekében újabb
változtatásokat indítványozott a településrendezési eszközökben.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. §-a alapján ezek a módosítások ún. egyszerűsített 
eljárás keretében megoldhatók voltak. Hivatkozott jogszabályhely szerint végrehajtottuk az
érintett szervekkel az egyeztetéseket, elvégeztük az elrendelt kiegészítéseket, lefolytattuk a
véleményezési eljárást, az ezekről szóló előterjesztéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, 
elfogadta és jóváhagyta.

A településrendezési eszközök módosításának utolsó fázisa a végső (záró) véleményezési 
szakasz, amely keretében az Állami Főépítész szakmai véleményében (3. melléklet) - esetleg 
feltételekkel - elfogadásra ajánlja a településrendezési eszközök módosítását. A
szakvéleményben foglalt észrevételt (Nemzeti Park által kért idős fák védelmére vonatkozó 
előírás) a módosított településrendezési eszközökbe beemeltük. A végső (záró) vélemény 
ismeretében a Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítását jóváhagyhatja és 
hatályba léptetheti.

A rendelet-tervezet az előterjesztés 2. melléklete, melyhez Szabályozási Tervlapok tartoznak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Főépítész végső (záró) szakmai 
véleménye ismeretében a településrendezési eszközök módosítását tárgyalja meg és fogadja



el, ezzel együtt hatalmazza fel a polgármestert, hogy a hatályba léptetés érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településszerkezeti terv módosítását 
határozattal, a Helyi Építési Szabályzat módosítását rendelet alkotásával elfogadni
szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 172/2005. (VI.17.) Kt. határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv jelen határozat 1. melléklete szerinti
módosítását.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy

a) a módosított településrendezési eszközöket (módosító
határozatot és rendeletet, valamint azok mellékleteit) - az
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - küldje meg az 
illetékes Állami Főépítész részére és az eljárásban résztvevő 
összes államigazgatási szervnek.

b) gondoskodjon a településrendezési eszközök
nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való
közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos 
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 

Határidő:   azonnal
Felelős:      polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Tapolca
Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI.02.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és …./2016.
(…….) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2016. november 18.

Dobó Zoltán
polgármester





2. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016. ( .) önkormányzati rendelete

Tapolca város helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város 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 és
az 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) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal ÉHOT
Főosztály Építésügyi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási Osztálya, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Soproni Hatósági Iroda, továbbá Veszprém Megyei Önkormányzat, Lesencetomaj, Uzsa,
Sümeg, Nyirád, Zalahaláp, Sáska, Hegyesd, Mindszentkálla, Káptalantóti, Gyulakeszi,
Kisapáti, Raposka települések Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város Helyi Építési 
Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI. 02.)
Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„g)

Gksz7. jelű építési övezet 

Beépítési mód K - szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2

Megengedett legnagyobb beépítettség 50 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság K - 6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 %

Az előkert legkisebb mértéke 5,0 m, vagy a kialakult. 
Telekalakításnál a meglévő épületek esetén 0 m előkert is engedélyezhető. 

Az oldalkert mértéke 3,0 m, meglévő épület bővítése esetén a telepítési távolság fele. 
Telekalakításnál a meglévő épület esetén az oldalkert legkisebb mértéke 3,0 m, vagy 



a telepítési távolság fele.

A hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem az épület hátsókertre néző 
tényleges építménymagasságának mértékénél. Ez alól kivételt képez a telekre
vonatkozó kialakult állapot.

Amennyiben a magasabb szintű jogszabályi előírások lehetővé teszik azt a 
telekalakítást, amely eredményeként az új telekhatár a meglévő épületet átszeli, a 
hátsókert, illetve oldalkert mértéke 0 méter is lehet.

Az övezeten belül közforgalom elől elzárt magánút, közforgalom elől el nem zárt 
magánút, illetve nyúlványos telek kialakítható. A közforgalom elől elzárt magánút, 
illetve a teleknyúlvány minimális szélessége 6 m, a közforgalom elől el nem zárt 
magánút minimális szélessége 10 m.

„

(2) A Rendelet 21. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„h)

Gksz8. jelű építési övezet 

Beépítési mód szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2

Megengedett legnagyobb beépítettség 40 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság 14,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület 30 %

Az előkert legkisebb mértéke 5,0 m, vagy a kialakult. 
Telekalakításnál a meglévő épületek esetén 0 m előkert is engedélyezhető. 

Az oldalkert mértéke 3,0 m, meglévő épület bővítése esetén a telepítési távolság fele. 
Telekalakításnál a meglévő épület esetén az oldalkert legkisebb mértéke 3,0 m, vagy 
a telepítési távolság fele.

A hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem az épület hátsókertre néző 
tényleges építménymagasságának mértékénél. Ez alól kivételt képez a kialakult
állapot.

Amennyiben a magasabb szintű jogszabályi előírások lehetővé teszik azt a 
telekalakítást, amely eredményeként az új telekhatár a meglévő épületet átszeli, a 
hátsókert, illetve oldalkert mértéke 0 méter is lehet.

Az övezeten belül közforgalom elől elzárt magánút, közforgalom elől el nem zárt 
magánút, illetve nyúlványos telek kialakítható. A közforgalom elől elzárt magánút, 
illetve a teleknyúlvány minimális szélessége 6 m, a közforgalom elől el nem zárt 
magánút minimális szélessége 10 m.

A Szabályozási tervlapon „kötelező fásítás” jellel jelölt területen, a vasút menti 
telekhatáron azonos korú és a területen honos fajú fából, kétszer iskolázott
növényegyedekből álló fasor telepítendő. 

A Szabályozási tervlapon ”megtartandó zöldfelület” jellel körülhatárolt területen, a
terület park jellege megtartandó, az itt lévő idős tölgyfák védelme biztosítandó. 

A Szabályozási tervlapon „feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom”-al érintett
területen (volt lődomb): 
a) az élőhelyi adottságok nem változtathatók meg, 
b) a természetes terep nem változtatható meg,
c) burkolt felület nem létesíthető, 
d) bárminemű építési tevékenység nem folytatható, amíg a területre készülő 
részletes élővilágvédelmi szakvéleményben pontosan nem kerül tisztázásra az 
„élővilág védelme érdekében háboríthatatlan terület” kiterjedése. Az 
élővilágvédelmi szakvélemény által kijelölésre kerülő „élővilág védelme érdekében 
háboríthatatlan terület” területen bárminemű építési tevékenység továbbra sem 



folytatható, valamint az a), b) és c) pontokban felsoroltak nem végezhetők. 

Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasságtól eltérően a 
technológiai építmények (műtárgy) megengedett legnagyobb építménymagassága 
35,0 m.

2. §

(1) A Rendelet mellékletét képező SZT-B/A jelű szabályozási tervlap közigazgatási határ, 
belterületi határ, 0631. 0632. hrsz-ú árok, 1870. hrsz-ú közterület 4511/11. hrsz-ú út által
határolt telektömb normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletét képező M-1 jelű 
tervlapon lehatárolt terület normatartalma lép.

(2) A Rendelet mellékletét képező SZT-B/A jelű szabályozási tervlap 2152/9, 1973/1, 
2138/12, 1963/1, 1954/23. hrsz-ú utak által határolt telektömb normatartalma helyébe e
rendelet 2. mellékletét képező M-2 jelű tervlapon lehatárolt terület normatartalma lép. 

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

Tapolca, 2016. november 25.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző 



1. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez



2. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI. 30.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a gazdasági viszonyok változása, és az ezekből 
fakadó szabályozási igények indokolják.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.



3. melléklet








