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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg jelent terv elkészítésével, mint a hatályos
településrendezési eszközök készítőjét.

Balatonfűzfő új Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Településrendezési eszközök felülvizsgálata keretében
2017 októberében fogadta el Balatonfűzfő Város Képviselő-testülete a 18/2017 (X.18.) sz. rendelettel.
Az azóta eltelt időszakban az Üü2 építési övezetbe tartozó 1687/1 és az 1730/2 hrsz-ú telket pályázat útján értékesítette az
önkormányzat, és az új tulajdonos beépítési koncepciója a Helyi Építési Szabályzatban szabályozottakhoz képest kissé
eltér.

A módosítás célja:
Az Üü2 építési övezetben (1687/1 és 1730/2 hrsz.- telkek) az építési helyen belül történő előírások kismértékű változtatása,
a beépítési paraméterek (beépítési mérték, max. épületmagasság) változatlanul hagyása mellett.

A módosítás várható hatása:
A módosítás nem változtatja meg beépítési paramétereket, azonban a Képviselő-testület előtt bemutatott koncepció
megvalósítható lesz az építési helyre vonatkozó módosítások által. A módosításnak jelentős hatása nem lesz.

Földhivatali alaptérkép az érintett terület határával
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A Város Önkormányzata 2016-2017-ben készíttette el a Településfejlesztési koncepciót (TFK) és a Településrendezési
eszközök felülvizsgálatát, 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 készült, az új OTÉK figyelembevételével.
A Helyi Építési Szabályzat a 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A hatályos Helyi Építési
Szabályzat és mellékletei a város honlapján az Önkormányzat/ Helyi rendeletetek menüpontban elérhetők.
A jelen módosításnál a fenti, korábban elkészült megalapozó vizsgálatot csak az érintett területekre és a módosítás
mélységére vonatkozóan aktualizáljuk a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése illetve a Mellékletben található
Főépítészi feljegyzés alapján.

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1 A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

A 26/2017. (02.21.) sz. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció kimondta, hogy a demográfiai helyzet
lehetséges javítása érdekében a településrendezési eszközök felülvizsgálata segítse elő a lakóépület-építési lehetőségeket.
Ennek érdekében az érintett Üü2 építési övezetben a Helyi Építési Szabályzat – OTÉK eltéréssel – megadta a lehetőséget
a lakó rendeltetés elhelyezésére is.
A jelen módosítást megelőző településfejlesztési döntés (Ld. melléklet) kifejezetten annak a HÉSZ módosítás érdekében
született, mely szerint az Üü2 építési övezetben a beruházó kérésére a Képviselő-testület támogatja a HÉSZ Üü2 övezetre
vonatkozó előírásainak módosítását a tervezett beépítésnek megfelelően, a főépítész által szakmai szempontok szerint
véglegesen elfogad beépítési és tömegvázlat alapján. A beépítési vázlat és lehetséges tömegvázlatok a 2018. február 20-i
testületi ülésen is bemutatásra kerültek, a képviselő-testület megismerte és elfogadta a szakmai szempontok alapján
készített vázlattervet illetve tárgyalta a lehetséges tömegvázlatokat. A mellékletben található Kt. határozat szerint a
főépítész által szakmailag elfogadott beépítési- és tömegvázlat alapján támogatja a módosítást.

Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A jelen HÉSZ módosításra vonatkozóan településrendezési szerződés került megkötésre a beruházó Milton Property Kft-
vel, melyben az Önkormányzat vállalja a Kft által készíttetett előzetes vázlattervnek megfelelő helyi építési szabályzat
módosításának kezdeményezését, a Kft pedig finanszírozza az ezzel járó költségeket.

1.2. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
A hatályban lévő településrendezési eszközök

Balatonfűzfő Város Településszerkezeti tervét a 195/2017 (10.17.) Kt. határozattal, fogadta el a város képviselő-testülete.
A hatályos településrendezési eszközök az új OTÉK figyelembe vételével készültek.
A Településszerkezeti terv az érintett - a készítés idején még több kis telekből álló – területet (mely a telkek összevonása
után a 1687/1 és a 1730/2. hrsz-ú telkek területe) üdülőházas üdülőterületbe sorolta.
Ez a besorolás a korábbi TSZT szerinti területfelhasználás, melyen az önkormányzat nem tudott módosítani, mivel a terület
a vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett területen van (a Vízpart-rehabilitációs Tanulmányterveken meghatározott
területfelhasználások módosítását az önkormányzatok a hatályos Balaton törvény alapján már nem kezdeményezhették).
A Településszerkezeti terv leírásában szerepel, hogy az üdülőházas üdülőterület ezen részén  a szabályozásban rögzíteni
kell a lakásépítés lehetőségét is.
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Hatályos Településszerkezeti terv (lila kerettel az érintett üdülőházas üdülőterület)

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 18/2017. (X. 18) sz. Önkormányzati rendelettel
hagyta jóvá a város képviselő-testülete.
A Helyi Építési Szabályzat 2. mellékleteként elfogadott Szabályzási tervén a 1687/1 és a 1730/2 hrsz-ú telkek területe Üü2
építési övezetbe került besorolásra.

Hatályos Szabályozási terv részlete

A HÉSZ 2. melléklete, azaz a Szabályozási terv A3-as szelvényekben került elfogadásra, ezeken a terület a 26-os és 27-es
szelvényeken került szabályozásra.

Az üdülőházas üdülőterületre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 22.§-a tartalmazza. Az Üü2 építési övezetre a vastaggal
kiemelt előírások vonatkoznak, itt kerültek meghatározásra az építési helyre vonatkozó részletes előírások.
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„22. Üdülőházas üdülőterület (Üü)

22. §
(1) Az Üdülőházas üdülőterület elsősorban szabadidős, üdülési, rekreációs-egészségmegőrző és turisztikai funkcióval

összefüggő rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az üdülőházas terület övezetében elhelyezhető épületek

a) üdülő,
b) sport, rekreációs,
c) szállásadó, és kapcsolódó szolgáltatások,
d) vendéglátó, és
e) lakó (kizárólag az Üü2 építési övezetben)

rendeltetést tartalmazhatnak.
(3) Az üdülőházas üdülőterület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 6. táblázata tartalmazza.
(4) Új épület csak olyan építési telken létesíthető, melyen a villamos energia, az ivóvíz, szennyvízelvezetés- tisztítás,

valamint közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(5) Az Üü2 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:

a) egy építési telken több épület is elhelyezhető,
b) az elhelyezhető épületek maximális bruttó alapterülete 250 m2 lehet,
c) az épületek egymástól való, telken belüli távolsága legalább 8 m kell, hogy legyen,
d) a telken belül elhelyezett épületek, vagy az egymás melletti telkeken elhelyezett épületek egymástól képest

legalább 5 m-es előkerti eltolással helyezhetők el úgy, hogy a minimális előkert nagysága 8 m.
(6) Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem

lehet több a telek max. 5 % -ánál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.
(7) Az ÜÜ1 és Üü2 jelű építési övezetekben a hátsókert min. 5 m.
(8) Az Üü2 építési övezetben a minimális zöldfelületet háromszintű növényzettel kell kialakítani.”

Az építési paramétereket a HÉSZ 1. melléklete rögzíti, de a Szabályzási terven is feltüntetésre került.

Az Üü2 jelű építési övezet jelenlegi paraméterei a hatályos HÉSZ szerinti az alábbi:

1.3 A táji és természeti adottságok vizsgálata

A terület beépítésre szánt területként szerepel már régóta a tervekben. Az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terület. A
vasút menti Mocsár utca mentén a szomszédos területek üdülőterületekként beépült területek, illetve a környéken, a
Balatonnal határosan még nagyobb zöldfelülettel rendelkező intézmények, kemping, kikötők találhatók. A Balaton felé
azonban nagy felületű, zöldterületbe sorolt természetszerű terület és nádas húzódik. Ennek Balaton felé eső területnek nagy
része már az ökológiai hálózat magterülete illetve Natura 2000 terület.
Az érintett 1687/1 és 1730/2 hrsz-ú telkek területe korábban kisméretű telkekre voltak osztva, mivel kb. 15 évvel ezelőtt
kiskerti művelésre adta bérbe az önkormányzat. Amióta a művelés megszűnt, a telkek elgazosodtak, részben befásultak, de
a kertművelés nyomai még több helyen fellelhetők, gyümölcsfák még sok helyen megmaradtak. Jelenleg folyik a terület
fafelmérése, melynek során felmérik a megtartható, megtartandó faállományt.
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A terület jelenlegi állapota a Mocsár utca felől

Ortofotó 2017

1.4. Az épített környezet vizsgálata

Területfelhasználás
Az érintett terület beépítésre szánt terület, Üdülőházas üdülőterületként szabályozott. A terület térsége - a partmeti területek
a Balaton és a vasút között – kistelkes hétvégiházas üdülőterületek, mint a terület délkeleti szomszédja, vagy üdülőházas
területek, mint az északnyugati szomszédos területek. A Balaton felé nagy felületű zöldterületek, és különleges területek
találhatók, mint a kemping, kikötő, illetve sportterületek. A fűzfői Balatonpart mentén kiépült az elmúlt években a parti sétány
és kerékpárút, mely miatt a korábbi zagykazetták háborítatlansága megszűnt. További településképet meghatározó
turisztikai attrakciók megvalósítása is folyamatban van az erre vonatkozó zöldfelületi tanulmányterv szerint (Pagony Kft.)
melyek hosszútávon meghatározhatják Balatonfűzfő településfejlesztési koncepciójával összefüggő turisztikai célú
fejlesztését, az ökológiai szemléletű közparkfejlesztések által (pl. Óriások játszótere, lombkorona ösvény stb.).
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Maga az érintett terület kissé elszeparált helyzetű, szomszédos beépítések gyakorlatilag nincsenek. Az 1687/1 hrsz-ú telek
szomszédságában Üh 8 építési övezetben fekvő telek van, de az is beépítetlen jelenleg.

Telekstruktúra
A két érintett telek területe a közelmúltban történt összevonások által:
1687/1 hrsz: 6138 m2
1730/2 hrsz: 4920 m2
A szomszédos Üü1 jelű építési övezet telkei, 3-4000 m2 területűek. A délkeleti szomszédos hétvégiházas üdülőtelkek
sokkal kisebbek, átlag 350 m2 méretűek, a közvetlen szomszédos telek azonban nagyobb a telekösszevonások által (910
m2).

Az épített környezet értékei
Az érintett területen és környezetében épített környezeti érték nem található.

1.5. Közlekedés

Az érintett területe a 71-es út felől a Béke térrel szembeni vasúti átjáró felől közelíthető meg, a telkek a Mocsár utcáról
tárhatók fel. A Mocsár utca kis forgalmú utca, kerékpárút is kiépített az utca déli oldalán.

1.6. Közművek

A telkek még nem közművesítettek, de a vezetékes ivóvíz és villany rendelkezésre áll, a szennyvízcsatorna és földgáz
vezetékek csatlakozási pontja kb. 100 m-re találhatók. Az telek beépítésének feltétele a HÉSZ szerinti teljes
közművesítettség.

1.7.Környezetvédelem

A vasút és a Balaton közötti terület turisztikai térség, jelenleg a kikötők, kemping épületei, üdülőépületek és nyaralók
találhatóak itt. A tágabb környezetben sem található a környezetre terhelést jelentő létesítmény.

2. HELYZETELEMZÉS - HELYZETÉRTÉKELÉS

Az érintett 1687/1 és 1730/2 hrsz-ú telek a hatályos HÉSZ előírások szerint beépíthető. A módosítás csupán az építési
helyen belüli kismértékű változtatást céloz meg.  Az egyéb beépítési feltételek (telekalakítás, közművesítés, beépítettség,
épületmagasság stb.) nem változnak. Az érintett, jelenleg beépítetlen, jól megközelíthető, jó adottságú terület a város
turisztikailag fontos, fejlődő part menti területén található. A közeli Balaton part mentén ökológiai hálózat magterülete és
Natura 2000 terület található, mely terület a Balaton és a parti, zöldterületbe sorolt területsáv. Ezen a területen jelentős
közparkfejlesztések valósulnak meg folyamatosan. A környezetre terhelést jelentő létesítmény a tágabb környezetben sem
található.
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
../2018 (……) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017 (X.18.) számú rendeletének módosítása

Balatonfűzfő Város 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) Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet.) 22.§ (5) bekezdése c) pontja helyébe a következő pont lép:

„c) az épületek egymástól való, telken belüli távolsága legalább 8 m 5 m kell, hogy legyen,”

2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 22.§ (5) bekezdés c) pontja.

Balatonfűzfő, 2018.

Marton Béla dr. Takács László
polgármester jegyző
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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 Üdülőházas üdülőterületbe tartozik.

4.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései

A Képviselő-testület 2017 októberében elfogadta a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit, majd pályázat útján
értékesítette a vasút melletti 1687/1 és a 1730/2 hrsz. alatti ingatlanokat. A beruházó az ingatlan előkészítéseként
megkezdte a fejlesztés terveztetését, amely alapján elkészültek az előzetes vázlatok, beépítési előírások. A fejlesztés
tervezete szerint a hatályos helyi építési szabályok szerint különálló épülettömegeket alakítanának ki, amelyek egy
előtetővel kerülnének összekötésre, így az építészetileg kedvező megoldással ellentétbe kerülnek a hatályban lévő
szabályozással. A fejlesztő szem előtt tartja az előírásokat, amelyek szerint maximálisan, egyenként 250 m2 alapterületű
épületeket épít a telekre, de azzal, hogy azokat egy előtetővel összeköti, így már nem felel meg az előírásoknak
A beruházó kérelemmel fordult a helyi építési szabályzat módosítása kapcsán. A kérelemben az alábbi elfogadott
módosítások kerültek megfogalmazásra:
 kerüljön eltörlésre a 250 m2 alapterületű épület korlátja
 kerüljön eltörlésre az épületek közötti 8 méteres távolság, vagy maximum 5 méterre kerüljön az korlátozásra

A kérelemben szereplő módosítások átvezetését azzal a feltétellel fogadta el a Képviselő-testület, hogy a fejlesztőtől
végleges beépítési tervet és épülettömeg kialakítás megadását kér be, amelyet szakmai véleményével kell, hogy
támogasson Balaton város főépítésze. A főépítész kérte, hogy, hogy az épület tömegének dinamikája, illetve az emeleti
szintek esetében a vasút felőli nézetből az épülettömegek közötti átlátás biztosított legyen. A feltételek biztosítása
érdekében az új beépítési és tömegvázlat kidolgozása megkezdődött, ugyanakkor a beruházás tervezett megvalósítása
miatt a HÉSZ módosítás véleményezési eljárása ezzel párhuzamosan kell, hogy lefolytatódjon.
A tervezőtől az elfogadott koncepcióterv előzetes vázlattervét kaptuk meg:

Előzetes vázlatterv az 1687/1 hrsz-ú telekre (Építész: Riedl Tamás)
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A fenti vázlatterven világoskékkel jelölt parkolóterületek előtetővel fedettek és összekötik az apartmanépületeket, így ezek a
beépítettségbe is beleszámítanak.

A módosítás során a fentieknek megfelelően tehát csak a HÉSZ 22. § (5) bekezdése módosul, törlésre kerül a b) pont és a
c) pontban az épületek egymástól való távolsága 8 m-ről 5 m-re csökken az alábbiak szerint:

22.§ (5) Az Üü2 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:
a) egy építési telken több épület is elhelyezhető,
b) az elhelyezhető épületek maximális bruttó alapterülete 250 m2 lehet,
c) az épületek egymástól való, telken belüli távolsága legalább 8 m 5 m kell, hogy legyen,
d) a telken belül elhelyezett épületek, vagy az egymás melletti telkeken elhelyezett épületek egymástól
képest legalább 5 m-es előkerti eltolással helyezhetők el úgy, hogy a minimális előkert nagysága 8 m."

Nem változnak az elhelyezésre kerülő rendeltetések köre és a beépítési paraméterek sem. A zöldfelületi arány is változatlan
marad (50%).

A telepítésre azonban nem csak a HÉSZ, hanem a 23/2017. (XII.19.) rendelettel elfogadott Településképi rendelet
előírásai is érvényesek. A vonatkozó előírások az alábbiak:

„19. § (1) A 17. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott Partmenti területen az új épületek építésénél a kiemelt
turisztikai jelentőségre, a Balatontól való rálátásra és a Balaton – mint ökológiai hálózat és Natura 2000 terület
jelentőségére figyelemmel kell lenni.
(2) A közvetlenül a vízpart menti területen vagy a vízpartot kísérő zöldterület menti területeken új épület építésénél a

Balaton felé a rálátási, kilátási szempontoknak érvényesülnie kell.
(3) A területen a 18.§ (2)-(10) bekezdései is alkalmazandók. „

„(2) Az elhelyezhető és felújításra kerülő építményeket a város építési hagyományainak megfelelő
megjelenéssel és a környezetükkel összhangban kell kialakítani.

(3) Az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai: tégla, kő, fa, vakolat pasztell
színben lehet, az ettől eltérő anyagok használata csak a 30.§, 31.§ és 34. § -ok szerinti eljárások alapján
lehetséges.

(4) A színezésnél harsány, rikító színeket még kisebb felületeken sem lehet alkalmazni, színvilágban a
szomszédos meglévő épületekhez illeszkedni kell.

(5) Tetőfedésként alkalmazhatók az alábbi építőanyagok: nád, hagyományos cserép, betoncserép (kizárólag
a hagyományokhoz illeszkedően a vörös és a vörösesbarna árnyalataiban), korcolt lemezfedés (natúr
horgany, réz, esetleg színezett alumínium vagy acél lemez vörös, vörösbarna színben). Az ettől eltérő
anyagok használata csak a 30.§, 31.§ és 34. § -ok szerinti eljárások alapján lehetséges.

(6) Nem alkalmazható tetőhéjazatként: bitumenes zsindely, bitumenes hullámlemez, hullámpala, szürke
tónusú pala, műanyag hullámlemez, ipari fémlemezfedés.

(7) Magastetős épület 37-45 fok dőlésszöggel engedélyezhető. Ettől alacsonyabb dőlésszögű magastető ill.
lapostetős épület elhelyezése csak a 30.§, 31.§ és 34. § -ok szerinti eljárások alapján lehetséges,
amennyiben a tervezett kialakítás az utcaképet kedvezően befolyásolja. Utcaképet megbontó lapostetős
épületet építeni nem lehet. Csak ott valósítható meg lapostetős épület, ahol az utcaképet nem az épületek
sora, hanem az előkertben lévő növényállomány alkotja.

(8) Többszintes tetőterű épület - a meglévő manzárdtetős épületek kivételével - nem alakítható ki.
(9) Tömör kerítés nem építhető.
(10) Építési munkához szükséges tereprendezés csak úgy végezhető, ha az új építmény utcafronti

megjelenése illeszkedik a környezetéhez.”
„ (4) Amennyiben az ingatlanon több épület kerül elhelyezésre vagy kettőnél több rendeltetési egység kerül

kialakításra – ahol a rendeltetési egységek számánál a már meglévő is figyelem kell venni, az alábbi előírások
alkalmazandók:
a) előzetesen egységes telepítési koncepciót kell készíteni,
b) az épületek elhelyezése során az alábbi előírásokat kell érvényesíteni:

ba) Az elhelyezendő épületek meghatározó építési minőséget képviseljenek, tető kialakításuk egységes
kialakítású legyen,
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bb) Új épület építésénél a Balaton felé a rálátási, kilátási szempontoknak érvényesülnie kell melynek
igazolására látványterv készítendő.

bc) Az előírt minimális zöldfelületet háromszintű növényzettel kell kialakítani.
bd) A zöldfelület kialakításához kertépítészeti terv készítése szükséges.
be) Csak olyan növények telepíthetők, melyek a balatoni és a Balatoni környéki természetes

növényállományra nem gyakorol negatív hatást, genetikai állományát nem veszélyezteti.
bf) A növénytelepítés során faiskolázott (2xi) tájhonos, a területre jellemző lombhullató fafajok

alkalmazásával történhet,
bg) Dísztó létesítése csak természetközeli kialakítással hozható létre, amennyiben a tó létesítése a

Balaton víztestre és élővilágára nem gyakorol káros hatást.”

Tehát a konkrét beépítés kapcsán telepítési koncepciót is kell készíteni. („Telepítési koncepció: bemutatja a tervezett építési
beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát. Tartalmazza legalább a beépítés javaslatát
(valamennyi épület funkciójával, szintszámával, jellemző épülettömegének meghatározásával), a telkeken belüli
zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását, közlekedési és parkolási rendjét, és közműveinek felszíni építményeit.”)

Szakmai konzultációt kell kötelezően kérni, mivel a településképi rendelet 30.§ (1) c) alapján, ha egy épület létesül a telken,
300 m2- feletti alapterületű épület létesül, illetve a d) pont alapján, ha lapostetős épület létesül, de a telepítési koncepció
készítés minden esete szakmai konzultációt igényel.
Ezeken felül az utóbbi két esetben településképi véleményezési eljárást is kell lefolytatni az építés engedélyeztetése előtt.

Mindenezek a lépések, megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy a megvalósítandó épületegyüttes a város elképzeléseinek
megfelelhessen.

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 az építési helyre vonatkozóan történik kismértékű változtatás.

Természetvédelmi javaslatok
Védendő természeti érték a módosítással érintett területeken nem található. A délnyugatról szomszédos zöldterületen belül,
a területtől 32-50 m-re húzódik az ökológiai hálózat magterületének és a Natura 2000 terület határvonala, mely területekre
azonban a változtatás nincs hatással.

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
A város nagy része tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területbe tartozik. érintettek tájképvédelmi övezettel.
A hatályos HÉSZ és a Településképi rendelet vonatkozó előírásai erre a területre is biztosítják a tájbaillesztési szabályokat.
Ennek igazolására a látványterv készítési előírásokat a településképi rendelet előírja.

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, új zöldfelület nem jön létre, meglévő és tervezett zöldterületeket a
módosítás nem érint.
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5.3. Közlekedési javaslatok

A módosítás a közlekedési hálózatra nincs hatással, hiszen csak az építési helyen belül 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 város 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 üdülőházas üdülőterület Üü2 jelű építési övezete,
melyen belül az elhelyezhető rendeltetések nem változnak. Környezetvédelmi szempontból változást nem eredményez a
módosítás. A hatályos tervhez 2017-ban 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 nem szükséges, mivel az építési hely a HÉSZ 22. § (5) és (7) bekezdésében szabályozott.
Beépítési terv a jelent tervfázisban nem áll rendelkezésre, mivel a telepítési koncepciót február 20-án fogadta el előzetesen
a Képviselő-testület. Várhatóan a párhuzamosan folyó tervezés során a jelen módosítás záró szakmai véleményezési
anyagába már kidolgozottabb terv kerülhet bemutatásra.

7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Balatonfűzfő területére a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként 2017. októberében készült el
a végleges Örökségvédelmi Hatástanulmány. A jelen módosítás során ennek kiegészítése nem szükséges. A módosítás
tágabb környezetében sincs műemlék, műemléki környezet vagy régészeti terület. A módosítás csak a már szabályozott
Üü2 építési övezeten belüli építési hely kismértékű módosítását jelenti.
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MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 

Főépítész feljegyzés 
 



 

 Balatonfűzfői Közös Önkormányzati  

Hivatal 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu 

 

K  I  V  O  N  A  T 

 

 Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 20-án 

tartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17/2018. (02.20.) Kt. határozat 

 

 1.  A Képviselő-testület támogatja a HÉSZ Üü2 övezetre vonatkozó előírásainak módosítását 

a tervezett beépítésnek megfelelően, a főépítész által szakmai szempontok szerint 

véglegesen elfogad beépítési és tömegvázlat alapján.  

2. Az 1. pont szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési eljárása a 

314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Egyszerűsített 

eljárással történik, a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei 

és jelmagyarázatával készül. 

3.   A Helyi Építési Szabályzat módosítása várhatóan a környezetre káros hatással nem lesz, 

ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-

testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti 

vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

4.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások 

lebonyolítására és felhatalmazza a tervezővel a Tervezési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Marton Béla polgármester 

Határidő: folyamatos 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Balatonfűzfő, 2018. február 20. 

 

  

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

     Kázár Ernőné 
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Bárdosi Andrea részére 
vezető településrendező tervező  
Város és Ház Bt 
Budapest 
Várna utca 12-14. 
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Tárgy: Feljegyzés Balatonfűzfő Helyi Építési Szabályzatának módosításához az Üü2 építési övezetet 
érintően – a tervdokumentáció tartalmáról 
 

Tisztelt Vezetőtervező Asszony! 
 
A fenti tervezési munkához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban TFR) 3/A.§ (1) bekezdése 
alapján felhasználható a 2016-ban a Településfejlesztési Koncepcióhoz (MV) illetve a 
Településrendezési eszközök felülvizsgálatához készült Megalapozó Vizsgálat (MV).  
 
A TFR 3.§ (2) bekezdés értelmében a MV tartalmát a tervezési feladat és a tervezési cél 
figyelembevételével aktualizálni kell.  
A 17/2018. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozatban szereplő módosítással kapcsolatban 
véleményem szerint csak az általános városrendezési vizsgálatokat szükséges röviden elvégezni, 
miután csak az építési helyre vonatkozó előírások módosulnak. Nem szükséges a TFR 1. melléklet 
szerinti azon vizsgálatok elvégzése, melyek a teljes város területére vonatkoznak illetve a vizsgált 
területet nem befolyásolják.  Előbbieket a MV tartalmazza.  
 
A Helyi Építési Szabályzat módosításának alátámasztó munkarészeit értelemszerű részletezettséggel 
kérem kidolgozni.  
Kérem, hogy a Véleményezési dokumentáció a fentiek alapján készüljön el.  
 
Balatonfűzfő, 2017. február 23  
 
     

Tisztelettel:  
 
 
 

           
 
             Hornyák Attila 
               Balatonfűzfő Város Főépítésze 
 


