
Tárgy: Rendezési terv módosítása – teljes eljárás – állami főépítészi 
záróvélemény ismertetése  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Képviselő-testület 15/2017. számú  határozatával  kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.) 
önkormányzati rendettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására 
irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.  
 
A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet (továbbiakban: 
Rendelet)] a módosítások rendezése két eljárás keretében zajlott. Egy részük egyszerűsített 
eljárással, egy részük teljes eljárással. 
 
Ezen előterjesztés a teljes eljáráshoz kapcsolódik. 
 
A Rendelet 36 §-a értelmében a teljes eljárás négy szakaszra tagozódik: 
                                       a) előzetes tájékoztatási  
                                       b) véleményezési 
                                       c) végső szakmai véleményezési 
                    d) elfogadási és hatálybeléptetési  
A végső szakmai véleményezési szakasz során a településtervező által a véleményezési 
szakasz lezárásaként összeállította dokumentációt meg kell küldeni az állami főépítész 
részére, végső szakmai véleményét kérve. A Képviselő-testület a módosítást abban az esetben 
fogadhatja el, ha az elfogadás kapcsán az állami főépítész kifogást nem emel.  

A feladat ellátásával megbízott Archigráf Bt Godavszky Beáta településtervező vezetésével a 
záróvélemény kiadásához szükséges anyagot, összeállította, amit megküldtünk Csermelyi 
Andrea állami főépítész asszony részére, aki  a VA/KMBK-ÁF/14-2/2019. számú levelével a 
véleményt kiadta. (1.sz. melléklet) 

A főépítész asszony az elfogadás ellen kifogást nem emel, a rendelet tervezet, illetve a végső 
szakmai véleményeztetésre megküldött dokumentáció néhány pontjának javítását kérte amit 
megtettünk.   
 
A javított dokumentációt megtekinthetik:  

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Rend_terv_mod.zip 

 



 
A jelenleg elfogadandó dokumentumról 
 
A 2. számú melléklet szerinti rendelettervezet a változtatások jogszabályba foglalását 
tartalmazó dokumentum. Szakmai anyag, melyet a meglévő rendeletünkbe kell beilleszteni.  
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 
közvetlen jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye. Ugyanakkor jelentős az adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A 
jogszabály megalkotásának szükségességét rendelet írja elő. A jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására 

Szentgotthárd, 2019. január 18. 

 

        Dr Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. melléklet 

 



 

 

 



 

2.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel ő – testületének …/… Önkormányzati 
rendelete a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabá lyzatáról és Szabályozási 

Tervéről ózóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  módosításáról 

Szentgotthárd Városi Önkormányzatának Képvisel ő-testülete Az épített környezet 
alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§(6) bekezdés  6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörv ény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányza tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint A z épített környezet alakításáról és 
védelmér ől szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezd ésben meghatározott 
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakít ásáról és védelmér ől szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított v éleményezési jogkörében eljáró 
következő államigazgatási szervek  

- Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, 

- Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész 

- Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály –   
Földhivatali Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal  Szombathelyi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal - Agrárügyi Környezetvédelmi 
Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Népegészségügyi és 
Járványügyi Osztály, 

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal – Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal - Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály -  Erdészeti Osztály, 

- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alko tja: 



1.§ Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáró l és szabályozási tervér ől szóló 
19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a tovább iakban Rendelet) 21.§-a a következ ő 
(9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Az Lke-Sz7 jel ű építési övezetben egy telken legfeljebb 6 lakó ren deltetési egység 
helyezhet ő el. Az előírt zöldfelületen háromszintes növényállomány telep ítendő. 

(10) Az Lke-Sz8 jel ű építési övezetben útépítés, földmunka végzése és é pítmény 
építése csak geotechnikai szakvélemény alapján vége zhető.” 

3.§ A Rendelet 22.§ (4) bekezdése a következ ő e) ponttal egészül ki: 

„e) Az Lfk-Sz4 jel ű építési övezetben lév ő telkek tovább nem oszthatók, egy telken egy 
lakó rendeltetési egység helyezhet ő el.” 

4.§ A Rendelet 25.§-a következ ő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A Vt-9 jel ű építési övezetben elhelyezhet ők szállás jelleg ű, vendéglátó, valamint 
turisztikához és sporthoz köthet ő egyéb kiszolgáló építmények.” 

5.§ A Rendelet 34.§-a következ ő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Hársas tavat övez ő Ek jelű közjóléti rendeltetés ű erdőterületen a strandot 
kiszolgáló 

építmények helyezhet ők el legfeljebb összesen 50m2 alapterülettel, a 
homlokzatmagasság a 3,0 métert nem haladhatja meg. 

(6) A szabályozási terven jelölt Ev1 jel ű védelmi funkciójú erd őket többszintes 
növényállománnyal a tájban honos fafajokkal kell te lepíteni.” 

 

6.§ A Rendelet 36.§-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Mk jel ű kertes mez őgazdasági övezet el őírásai: 

a) Az övezetben csak kert, gyümölcsös, sz őlő művelési ágban lév ő , legalább a telek 
teljes 

területének 80%-ára kiterjed ően valamelyik ágban m űvelt, aktív gazdasági 
hasznosítású telek építhet ő be. 

b) Ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági é pület + földdel borított pince 
helyezhet ő 

el azon a telken, amelynek szélessége 20,0 m, mélys ége legalább 50,0 m. 

c) Ideiglenes tartózkodásra nem alkalmas szerszám-,  vegyszer-, kisgép-, 
terménytároló helyezhet ő el azon a telken, amelynek szélessége legalább 10, 0 m, 
mélysége legalább 30,0 m. 

d) A telekrendezés során kialakítható telek terület e min.: 750 m2 



e) szélessége       15,0 m 

f) mélysége        40,0 m 

g) A beépítési mód: szabadon álló. 

h) A beépítettség megengedhet ő legnagyobb mértéke 3%. 

i) Az építménymagasság legfeljebb 3,5 m. 

j) Az elő-, és oldalkert: mérete min. 3,0 m 

k) Kerítés csak vadkárelhárítás céljából létesíthet ő.” 

7.§ A Rendelet 38.§-a következ ő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Kb-Lo jel ű terület a lovarda területe, amelyen a lovassportot  kiszolgáló 
létesítmények és turista szálló helyezhet ő el. Mezőgazdasági m űvelésű területekkel 
szomszédos telekhatárán lév ő védőfasor megtartandó, vagy új telepítend ő. A 
szükséges számú parkolót telken belül kell elhelyez ni. 

(11) A Kb-En2 jel ű terület megújuló energiaforrás (kisvízi er őmű) területe, amelyen 
csak a m űködéssel összefügg ő technológiai létesítmények helyezhet ők el, épület nem 
építhet ő.” 

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 31.§ (15) bekezdése.  

9.§ (1) A Rendelet 4.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete  lép. 

(2) A Rendelet 5.melléklete helyébe  e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 9.melléklete helyébe e rendelet 3. m elléklete lép: 

(4)A Rendelet 12.melléklete helyébe e rendelet 4. m elléklete lép: 

13.§ A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 ra jzszámú, az egyes városrészek 
kinagyított szabályozási tervei cím ű tervlapot mint a Rendelet 17. mellékletét e 
rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

14. § E rendelet az elfogadását követ ő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

 …………………… ……………………….. 

 Huszár Gábor                      Dr. Dancsecs Zso lt 

 polgármester                                     j egyző 

A rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányának képv iselő – testülete … ülésén 
fogadta el. 



Kihirdetve: 

  



1. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 
 

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési övezet 
jele 

beépítési 
mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
legna-
gyobb 

  
területe 

szélessé
-ge 

zöldfelü-
let aránya  

beépített
-sége 

terepszint 
alatti 

beépített-
sége 

építménymagassága 

m2 m % % % m m 

1 Lke-O1 O 370 15,0 50 30 30 4,5 6,0 

2 Lke-O2 O 500 12,0 50 30 30 3,5 4,5 

2 Lke-
Sz1 

Sz 300 14,0 50 30 30 3,5 4,5 

4 Lke-
Sz2 

Sz 500 17,0 50 30 30 4,5  

5 Lke-
Sz3 

Sz 700 24,0 50 30 30 5,0 6,0 

6 Lke-
Sz4 

Sz 800 20 50 30 30 3,5 4,5 

7 Lke-
Sz5 

Sz 1000 19,0 50 30 30 3,5 4,5 

8 Lke-
Sz6 

Sz 1000 20,0 65 20 20 4,5 6,0 

9 Lke-
Sz7 

Sz 8500 - 80 10 10 - 7,5 

10 Lke-
Sz8 

Sz 8-00 25 65 25 - - 6,0 

11 Lke-O-
Sz 

O-Sz 450 12 50 30 30 3,5 4,5 

12 Lke-Ikr  Ikr 510 16,0 50 30 30 3,5 4,5 

13 Lke-Z Z 300 10 50 30 35 4,5 6,0” 

2. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 
 



Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 
övezet 

jele 

beépítési 
mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 
legna-
gyobb 

terüle-
te 

széless
é-ge 

zöldfelül
et 

aránya  

beépí-
tett-
sége 

terepszin
t alatti 

beépített
-sége 

építménymagas-
sága 

m2 m % % % m m 

1 Lfk -
O1 

O 250 12,0 40 30 30 3,5 6,0 

2 Lfk -
O2 

O 300 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

3 Lfk -
O3 

O 600 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

4 Lfk -
O4 

O 900 17,0 40 30 30 3,5 4,5 

5 Lfk -
O5 

O 1200 12,0 50 20 20 3,5 4,5 

6 Lfk -
O-
Sz 

O-Sz 350 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

7 Lfk -
Sz-1 

Sz 400 17,0 40 30 30 3,5 4,5 

8 Lfk -
Sz2 

Sz 800 17,0 40 25 25 3,5 4,5 

9 Lfk -
Sz3 

Sz 1200 20,0 40 25 25 3,5 4,5 

10 Lfk -
Sz4 

Sz K K 40 30 30 - 4,5 

11 Lfk -
Ikr 

IKR 400 12,0 40 25 25 4,5 6,0 

12 Lfk -
Z 

Z 200 10,0 40 25 25 3,5 4,5 

 

  



 

3. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 
„9. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 
 

Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei 

építési 
övezet 

jele 

beé-
píté-

si 
mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 
legna-
gyobb 

terü-
lete 

széles-
sége 

zöldfelü
-let 

aránya 

beépített
-sége 

terepszint 
alatti 

beépítettsége 

építménymagasság
a 

m2 m % % % m m 

1 Vt-1 Sz 600 17 25 35 35 2,5 6,5 

2 Vt-2 Sz 1000 30 20 60 60 2,5 9,5 

3 Vt-3 Z 600 19,0 10 60 60 6,0 7,5 

4 Vt-4 Sz 1900 35,0 30 30 30 4,5 7,5 

5 Vt-5 Z 1500 25,0 10 40 40 3,6 3,6 

6 Vt-6 Sz 700 30 10 40 40 3,8 4,5 

7 Vt-7 Sz 2400 40 10 40 40 4,5 9,5 

8 Vt-8 Z 2800 40 30 40 40 7,5 7,5 

9 Vt-9 Sz 4500 - 60 40 35 4,5 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

                           „12. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 
Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről 

 

építési 
övezet 

jele 

beé-
píté-

si 
mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 
legnagyob

b 

területe 
széles
-sége 

zöldfelü
-let 

aránya 

beépített
-sége 

terepszint 
alatti 

beépített-
sége 

építménymagassága 

m2 m % % % m m 

 

1 

GIP 

K1 

Sz 1600 - 20 45 - 4,5 7,5 

 

3 

GIP 

K3 

Sz 2500   45   10 

4 GIP 
K4 

Sz 7000 - - 45 - - 7,5 

6 

 

GIP 

K6 

Sz 30 000 - 25 K/OTÉK - 4,5 4,5/11,0 

7 GIP 

K6 

Sz 850 - 25 50 - - 7,5 

 

  



5. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„17. melléklet a 19/2016. VI.30. önkormányzati rend elethez 

A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 rajzszá mú, az egyes városrészek 
kinagyított szabályozási tervei cím ű tervlap     

 

  



Indokolás: 

1.§ -hoz: kiegészíti a rendeletet (továbbiakban HÉS Z) az Lke-Sz7 jel ű építési övezetben 
egy telken felépíthet ő lakó rendeltetési egységek számávaltovábbá a  Lke- Sz8 jelű 
építési övezetben végezhet ő földmunkák el őfeltételeir ől.  

3.§ A Rendelet 22.§ (4) bekezdése a következ ő e) ponttal egészül ki: 

„e) Az Lfk-Sz4 jel ű építési övezetben lév ő telkek tovább nem oszthatók, egy telken egy 
lakó rendeltetési egység helyezhet ő el.” 

4.§ A Rendelet 25.§-a következ ő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A Vt-9 jel ű építési övezetben elhelyezhet ők szállás jelleg ű, vendéglátó, valamint 
turisztikához és sporthoz köthet ő egyéb kiszolgáló építmények.” 

5.§ A Rendelet 34.§-a következ ő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Hársas tavat övez ő Ek jelű közjóléti rendeltetés ű erdőterületen a strandot 
kiszolgáló 

építmények helyezhet ők el legfeljebb összesen 50m2 alapterülettel, a 
homlokzatmagasság a 3,0 métert nem haladhatja meg. 

(6) A szabályozási terven jelölt Ev1 jel ű védelmi funkciójú erd őket többszintes 
növényállománnyal a tájban honos fafajokkal kell te lepíteni.” 

 

6.§ A Rendelet 36.§-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Mk jel ű kertes mez őgazdasági övezet el őírásai: 

a) Az övezetben csak kert, gyümölcsös, sz őlő művelési ágban lév ő , legalább a telek 
teljes 

területének 80%-ára kiterjed ően valamelyik ágban m űvelt, aktív gazdasági 
hasznosítású telek építhet ő be. 

b) Ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági é pület + földdel borított pince 
helyezhet ő 

el azon a telken, amelynek szélessége 20,0 m, mélys ége legalább 50,0 m. 

c) Ideiglenes tartózkodásra nem alkalmas szerszám-,  vegyszer-, kisgép-, 
terménytároló helyezhet ő el azon a telken, amelynek szélessége legalább 10, 0 m, 
mélysége legalább 30,0 m. 

d) A telekrendezés során kialakítható telek terület e min.: 750 m2 

e) szélessége       15,0 m 

f) mélysége        40,0 m 



g) A beépítési mód: szabadon álló. 

h) A beépítettség megengedhet ő legnagyobb mértéke 3%. 

i) Az építménymagasság legfeljebb 3,5 m. 

j) Az elő-, és oldalkert: mérete min. 3,0 m 

k) Kerítés csak vadkárelhárítás céljából létesíthet ő.” 

7.§ A Rendelet 38.§-a következ ő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Kb-Lo jel ű terület a lovarda területe, amelyen a lovassportot  kiszolgáló 
létesítmények és turista szálló helyezhet ő el. Mezőgazdasági m űvelésű területekkel 
szomszédos telekhatárán lév ő védőfasor megtartandó, vagy új telepítend ő. A 
szükséges számú parkolót telken belül kell elhelyez ni. 

(11) A Kb-En2 jel ű terület megújuló energiaforrás (kisvízi er őmű) területe, amelyen 
csak a m űködéssel összefügg ő technológiai létesítmények helyezhet ők el, épület nem 
építhet ő.” 

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 31.§ (15) bekezdése.  

9.§ (1) A Rendelet 4.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete  lép. 

(2) A Rendelet 5.melléklete helyébe  e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 9.melléklete helyébe e rendelet 3. m elléklete lép: 

(4)A Rendelet 12.melléklete helyébe e rendelet 4. m elléklete lép: 

13.§ A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 ra jzszámú Igazgatási Terület 
Szabályozási Tervét és az egyes városrészek kinagyí tott szabályozási terveit mint a 
Rendelet 17. mellékletét e rendelet 5. melléklete t artalmazza. 

14. § E rendelet az elfogadását követ ő 30.napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


