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I. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS 

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése 

 
A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
(OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénynek megfelelően készültek.  
 
A jelenleg érvényes településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2002-ben képviselő-testületi 
határozattal fogadta el. 
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 111/2003. (XII 18) számú képviselő-testületi 
határozattal fogadta el és a 100/2011 (VII.28.), 83/2015 (VI.29.), 4/2016 (I. 26) és 166/2016 (XII.22.) 
számú képviselő-testületi határozatokkal módosította.  
A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a 
12/2003.(XII.19.) sz. rendelettel került elfogadásra, majd a 10/2005 (VII.18.), 12/2008 (X.10.), 8/2010 
(VIII.2.), 8/2011 (VIII.10.), 13/2015 (VI.30.), 3/2016 (I.28.), 28/2016 (XII.23.) és 24/2017.(XI.30.) számú 
rendeletekkel módosította. 
 

2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése 

Nagyvázsony Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési terv módosításáról szóló szándékát 
a 116/2017.(VI.27.) számú kt. határozatokban fogalmazta meg.  
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét 
az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes 
eljárás szerint zajlik, a 37. § szerinti előzetes tájékoztatás jelen dokumentációval történik. 
A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
alkalmazásával kívánja megvalósítani.  
 
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem tartalmaznak 
olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem 
változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális 
adottságait.  
 
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a településszerkezeti tervlap (SZE) és a  
rendelet (HÉSZ) valamint a Rendelet 2. sz. melléklete (külterület szabályozási tervlapja KSZA).  
Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlapok kivágatán kerül bemutatásra. Elfogadása 
után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.  
 
A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 9/2017 (III:31.) sz. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően történik.  

3. A módosítások leírása 

1. módosítás: A korábbi 0263/1 és 0263/2 hrsz-ekből azóta telekalakítással kialakult 0261/3, 
0261/4 és 0263/5 hrsz-ú 4,4 ha-os Kht (különleges honvédelmi) övezeti besorolású ingatlanok 
átsorolása Kk-vad (különleges beépítésre nem szánt vadászati szolgáltató) övezetre annak 
érdekében, hogy ott a meglévő vadászház és szolgáltató ház felújítható és bővíthető lehessen, 
valamint megfelelő szabadtéri terület álljon rendelkezésre a vadászathoz kötődő kültéri 
rendezvények céljára. 



A módosítás érinti a hatályos Helyi Építési Szabályzatot, ahol az új övezet előírásai kerülnek 
szabályozásra. Ennek keretében a fenti funkciók építményei min. 3 ha-os telken max. 2,0 %-os 
beépítettséget tegyenek lehetővé. A terület a natura 2000 terület része és az is marad. 
A módosítás az SZT jelű településszerkezeti tervlapot, valamint a KSZA jelű szabályozási tervlapot 
és a HÉSZ-t érinti 
A módosítás területét a BTSZ A-1, E-1, K-1, Ö-1, SZ-1 övezetei érintik. A szerkezeti tervlapon az 
erdő térség része. 
 
2. módosítás: Az 1. sz. módosítás erdőpótlási területe 4,4 ha nagyságban a 0169 hrsz-ú ingatlan 
egy részén.  Az ingatlan jelenleg Kht azaz különleges honvédségi övezetbe tartozik, mely a 
módosítással különleges honvédelmi véderdő övezetre változik. Az ingatlan ilyen irányú 
szabályozási tervi változása előzetesen a VERGA Zrt-vel egyeztetésre került. Szabályozási előírása 
megegyező marad a jelenlegi Kht övezetével. 
A módosítás az SZT jelű településszerkezeti tervlapot, valamint a KSZA jelű szabályozási tervlapot 
és a HÉSZ-t érinti 
A módosítás területét a BTSZ A-1, E-1, K-1, SZ-1 övezetei érintik. A szerkezeti tervlapon az erdő 
térség része. 
 
 

  
 



  
 

  



 
 
 
 

4. Mellékletek 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv módosítás 
megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.  
A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.  

 
Nagyvázsony, 2018. április 9. 

    


