








A pályázatban szereplő ingatlanokra vonatkozó tulajdon viszonyok és 
előírások 

 
 

A Balatonfűzfő Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 
tulajdonában lévő a balatonfűzfői 354/13 helyrajzi számú ingatlan (forgalomképes/ üzleti 
vagyonrészét és a Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő balatonfűzfői 354/19 
helyrajzi számú ingatlan (korlátozottan forgalom képes törzsvagyon részét képezi.) 
 
Közmű térkép kivágat 
 

 
 
A közmű térképen nyilvántartott közművek a következők (elektromos és ivóvíz hálózat) az 
ingatlanok előtti 354/11 és 355 hrsz-ú. ingatlanokon elérhetők. 
 
A pályázatban megjelölt ingatlanok a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete szerint  (továbbiakban: HÉSZ) a 
következő besorolási övezetnek megfelelően hasznosíthatók. 
 
A pályázatban szereplő területekre vonatkozó HÉSZ kivágata: 
  



 
 

 
 
 
A Balatonfűzfő 354/13 hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű, 3877 m2 területnagyságú ingatlan, 
a HÉSZ szabályozásai szerint következő módon hasznosítható, beépíthető. 

- övezeti jel: 
Kszk   szabadidőközpont 

 

A HÉSZ 29. § rendelkezései szerint: Különleges terület  - Szabadidőközpont (Kszk) 

(1) Az építési övezet területén a szabadidő eltöltését, a sportolást, a játékot szolgáló 
építmények, kulturális és vendéglátó rendeltetésű építmények és az azokkal összefüggő 
kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmények létesíthetők.  

(2) Az építési övezet  paramétereit az 1. melléklet 13. táblázat tartalmazza. 
 

13. táblázat 

övezeti 

 jele 

beépítés 

 módja 

legnagyobb 

beépítettsége  

%  

legnagyobb  

épületmagasság 

m 

legkisebb 

kialakítható területe  

m2 

minimális 

zöldfelületi 

aránya % 

1. Kszk SZ 15 7,5 3000 60 

 
(3) Új épület csak olyan építési telken létesíthető, melyen a villamos energia, az ivóvíz, 

szennyvízelvezetés- tisztítás, valamint közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy 
közcélú szolgáltatással történik. 

(4) Az építési övezetben a legalább 60 % zöldfelületet háromszintű növénytelepítéssel kell 
kialakítani. 

(5) Az építési övezetben kilátó épület (torony) magassága legfeljebb 23 m lehet.  

 

 

A Balatonfűzfő 354/19 hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű, 1120 m2 területnagyságú ingatlan, 
a HÉSZ szabályozásai szerint következő módon hasznosítható, beépíthető. 

- övezeti jel:  
Khi  horgászati célú szabadidőközpont 
 

A HÉSZ 28. § rendelkezései szerint: Különleges terület  - - Horgászkikötő (Khi)  

 

 (1) A terület a horgászturizmussal összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. A területen a 
horgászturizmussal és a kikötői funkciókkal összefüggő épületek és építmények 
helyezhetők el. 

(2)   Az építési övezet paramétereit az 1. melléklet 12. táblázat tartalmazza. 

12. táblázat 



övezeti 

 jele 

beépítés 

 módja 

legnagyobb 

beépítettsége  

%  

legnagyobb  

épületmagasság 

m 

legkisebb 

kialakítható területe  

m2 

minimális 

zöldfelületi 

aránya % 

1. Khi SZ 10 5,5 3000 60 

 

(3) Új épület csak olyan építési telken létesíthető, melyen a villamos energia, az ivóvíz, 
szennyvízelvezetés- tisztítás, valamint közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy 
közcélú szolgáltatással történik. 

(4) Az övezetben terepszint alatti építmény nem helyezhető el.  
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