
Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
18/2019 (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 12/2008
(XII.08.) számú rendeletének módosításáról 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  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  42/A.§  (2)  bekezdésében biztosított  jogkörében eljáró  Veszprém
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
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,  Közlekedési  Főosztály,  Útügyi  Osztály;  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium;
Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal; Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési
Hatóság  Légügyi  Hivatal;  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatal  Műszaki
Engedélyezési,  Fogyasztóvédelmi  és  Foglalkoztatási  Főosztály  Útügyi  osztály;  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági  és  Földhivatali  Főosztály;  Földhivatali
Osztály;  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi Járási  Hivatal  Agrárügyi  Főosztály,  Erdészeti
Osztály;  Honvédelmi  Minisztérium  Hatósági  Főosztály;  Veszprém  Megyei  Rendőr-főkapitányság
Rendészeti  Igazgatóság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,  Bányászati  Osztály;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi
Főosztály,  Közegészségügyi Osztály,  Veszprém megyei Önkormányzat;  és partnerek véleményének
kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 

1. § Szentbékkálla  község  Helyi  Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  12/2008.
(XII.08.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet .)   11.§  (2)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

      "(2) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:
      a) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési 
          használatuk szerint
                  aa) lakóterület - falusias lakóterület
                 ab) vegyes terület - településközpont vegyes terület
                 ac) gazdasági terület
                               aca) kereskedelmi szolgáltató terület
                              acb) ipari terület
                 ad) különleges terület
                              ada) temető terület,
                             adb) sport, szabadidő terület,
                             adc) turisztikai terület,
                            add) oktatási terület.

       b) beépítésre nem szánt területek:
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                  ba) különleges terület - közműterület
                  bb) közlekedési és közműterület,
                  bc) zöldterület,
                  bd) erdőterület,
                  be) mezőgazdasági terület,
                  bf) vízgazdálkodási terület."

2. § A Rendelet 14.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

      "(4) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével
       az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre        
       vonatkozóan:

Vt jelű építési övezet
Beépítési mód oldalhatáron álló vagy szabadon 

álló
Kialakítható telek legkisebb területe min. 600 m2

Kialakítható telek legkisebb szélessége 18 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség 60%
Megengedett legkisebb építménymagasság 3,5 m
Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m
Megengedett legkisebb zöldfelület 20%

Vt* jelű építési övezet
Beépítési mód szabadonálló álló 
Kialakítható telek legkisebb területe min. 2000 m2

Kialakítható telek legkisebb szélessége K
Megengedett legnagyobb beépítettség 30%
Megengedett legkisebb építménymagasság 3,5 m
Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m
Megengedett legkisebb zöldfelület 50% "

3. § A rendelet 14.§ (1) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

       "f)  A Vt* építési övezetben oktatási, bemutató, kereskedelmi funkciókat is tartalmazó épület         

           helyezhető el." 

4. §  A Rendelet a következő 19/A.§ -al és azt megelőző alcímmel egészül ki:

 „Különleges beépítésre nem szánt közműterület

19/A.§

 (1) A különleges beépítésre nem szánt közműterület övezetében (Kbk) csak a funkcióhoz szükséges
épületek és kapcsolódó építmények helyezhetők el. 
(2) Épületek max. 4,5 m építménymagassággal helyezhetők el, a zöldfelület mértéke: minimum 80 %."

5.§ A Rendelet 3. mellékletén a módosítással érintett terület határa által jelölt részterületére vonatkozó
normatartalma helyébe az e rendelet melléklete szerinti részterület normatartalma lép.

6.§  Hatályát veszti a Rendelet 14.§ (5) és (6) bekezdése. 



7.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést
követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Sárvári Csaba Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. december 19.

Dr. Szabó Tímea
                                                                                                          jegyző



1. melléklet a 18/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

A HÉSZ 3. mellékletének,  az R-3 jelű Szabályozási terv R-3m jelű módosítása 



   
  


