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1.tervezői nyilatkozat 
 

Gyűrűs helyi építési szabályzatának, szabályozási tervének, valamint 
településszerkezeti tervének módosításához 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy Gyűrűs község településrendezési terveinek módosítása során az 
általunk készített helyi építési szabályzat, szabályozási terv és településszerkezeti terv megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen:  

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek 

• a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek 

• a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletnek 

• az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletnek 

• a Zala Megyei Közgyűlés 8/2019. (IX.27.) számú rendeletének Zala Megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervéről és övezeteiről 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendeletnek 

• a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvénynek 

 
 
 

településtervező 
Agg Ferenc 
okl. építészmérnök 
városépítési és városgazdasági szakmérnök 
TT 1-20-0001 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Kelt: Zalaegerszeg, 2020. február hó 



 

2. előzmények 
 
2.1. a településrendezési tervek módosításának programja 
 
Gyűrűs község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. február 13-án határozatban döntött arról, 
hogy kezdeményezi a település helyi építési szabályának, szabályozási tervének, valamint 
településszerkezeti tervének módosítását. A képviselő testület a módosítással érintett területeket a 
határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A településrendezési tervek módosításának 
kezdeményezéséről, illetve a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról szóló határozat a következő:  
 
 

 
 



 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen az alábbi: 
 

 
 
 
 



 

2.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése 
 
Gyűrűs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatályos településszerkezeti tervet a 
22/2006. (IX. 16.) számú határozattal fogadta el és a 45/2016. (IX. 14.) számú határozattal 
módosította.  
A település helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet a 12/2006. (XI. 
16.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá, melyet 9/2010. (XI. 02.), 8/2016. (IX. 20.), 9/2016. 
(IX. 29.) és a 13/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel módosították. 
 
 

2.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és 
jóváhagyásának eljárása 
 
A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása - miután az 
önkormányzat az érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította–a 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet 42.§ szerinti „tárgyalásos eljárás” keretében történik. 
 
 

2.4. partnerségi egyeztetés szabályai 
 
Gyűrűs Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 7/2018. (XII. 17.) számú rendelettel fogadta el 
a partnerségi egyeztetés szabályait.  
A település partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletének megfelelően, illetve a 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (2) bekezdésével 
összhangban az önkormányzat hirdetőtábláján, közterületen elhelyezett hirdetmény útján, a helyi 
lapban és az önkormányzati honlapon, illetve lakossági fórumon tájékoztatja a lakosságot, 
szervezeteket, érdekképviseleti szerveket és teremti meg azok véleménynyilvánítási lehetőségét. 
 
 
 



 

2.5. önkormányzati főépítész feljegyzése 
 

Gyűrűs Község Főépítésze 
 
 

FELJEGYZÉS 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet alapján 
 

Gyűrűs Község Képviselőtestülete 2020. február 13-án határozatban döntött arról, hogy 
kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását, mely során a helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv módosul.  
A 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 3/C. §-a kimondja, hogy „Az önkormányzati főépítész 

tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek indokolása a készülő 

megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 
A kormányrendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat, a 3. melléklete az 
alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit.  
Módosuló helyi építési szabályzat esetében a kormányrendelet 11.§ (6) bekezdése kimondja, hogy 
„Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a 

tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. 

mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész 

írásban határozza meg.” 
 
A kormányrendelet fenti előírásainak figyelembevételével a településrendezési terv 
módosításához szükséges alátámasztó javaslat tartalmát az alábbiak szerint határozom 
meg: 
 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 
• A változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, 

valamint ezek összefüggéseinek ismertetése 
• tervezett módosítás ismertetése 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
TERÜLETI MÉRLEG SZÁMÍTÁSA 

 
A módosítás során a település déli részén elhelyezkedő ipari gazdasági területfelhasználás 
módosítása történik szolgáltató, sport funkció elhelyezhetőségének biztosítása céljából. Ezzel 
összefüggésben településtervező által készített munkarészek elkészítése szükséges a fenti 
tartalommal.  

 

Kelt Gyűrűs, 2019. december 15. 

 
Káli Marianna 

Gyűrűs Község Főépítésze 



 

alátámasztó munkarész 

3. környezetalakítási terv 
 
 

módosítási program 

Gyűrűs község önkormányzata kezdeményezte a településrendezési eszközeinek a módosítását 
annak érdekében, hogy a településükre tervezett „lövészmozi” létesítmény elhelyezése lehetővé 
váljon.  

 

hatályos településrendezési eszközök és a terület ismertetése 

A „lövészmozi” létesítmény elhelyezésre a tervezettek szerint a 127/4 hrsz.-ú teleket szeretnék 
igénybe venni. A terület a település belterületének déli részén helyezkedik el az Ady Endre út 
mentén. A hatályos településszerkezeti terven ipari gazdasági területfelhasználás jelölt, továbbá a 
hatályban lévő szabályozási terv ezzel összhangban a területet Gip jelű ipari gazdasági övezetbe 
sorolja. Az övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat a következőképpen rendelkezik: 

Ipari gazdasági területek 
7. § 
 
(1) Az ipari gazdasági terület (jele: Gip) olyan gazdasági célú mezőgazdasági és ipari 
építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők 
el. A Gip jelű övezet területe elsősorban üzemi állattartás számára és egyéb ipari 
tevékenység számára kialakított terület. 
 
(2)[13] Az ipari gazdasági területen elhelyezhető mindenfajta gazdasági tevékenységi célú 
épületek, továbbá nagyüzemi állattartó épületek, ha azok létesítési feltételei a 
környezetvédelmi hatástanulmány által igazolhatók, illetve a létesítési feltételeit a Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság elfogadja. 
 

(3)[14] Az ipari gazdasági területre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a 
következő táblázat tartalmazza: 

 

Övezet 
jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telek területe 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség és 
telekmélység 

Beépítési 
mód 

A beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

A megengedett 
legkisebb és 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

A 
zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Gip 2000 m2 
25 m 
25 m 

Szabadon 
álló 30 % 0 – 7,5 m 25 % 

 
 (4) Az ipari gazdasági területen az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési 
telken belül biztosítani kell. 

 

A „lövészmozi” szolgáltató rendeltetésű épület, melynek elhelyezését az ipari gazdasági területekre 
vonatkozó, fentebb olvasható előírások nem tesznek lehetővé.  

 



 

hatályos településszerkezeti terv részlet hatályos szabályozási terv részlet 

 

 

 

tervezett módosítás 
A tervezett módosítás során javasolt a „lövészmozi” elhelyezhetőségének biztosítása érdekében az 
érintett terület területfelhasználást ipari gazdasági területről kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásra módosítani.  
Gyűrűs helyi építészi szabályzata az alábbiakat határozta meg a Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területekre vonatkozóan, mely szabályozás lehetővé teszi a tervezett létesítmény 
elhelyezését.: 
 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 
6. § 
 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (jele: Gksz) elsősorban nem jelentős 
zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
 
(2) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető: 

1. [11]Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület (A 
környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek körét a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 68. § (2) bekezdés a. 
pontja alapján a környezeti hatásvizsgálatról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet értelmezése szerint kell meghatározni.) 

2. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások. 

3. Irodaépület 
4. Tároló és gépjárműtároló épület. 
5. Sportépítmény 

 
(3) A kereskedelmi gazdasági övezet területén a kialakítható legkisebb telek területe 3000 
m2, kialakítható telek legkisebb szélessége 40 m, legkisebb mélysége pedig 50 m. Az övezet 
területének beépítési módja szabadon álló, a telkek maximális beépítettségének mértéke 40 
%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.  
 
(4) [12]. 

 
 



 

 
tervezett szabályozási terv részlet 

 

tervezett szerkezeti terv részlet 



 

4. a tervezett módosítások és a területrendezési tervek 
összhangjának vizsgálata 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban országos terv) 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon 
kívül helyezi az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó 
előírások.  
Gyűrűs nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos Területrendezési 
Terv előírásai vonatkoznak a településre az összefüggések vizsgálata során.  
 
Zala Megye Területrendezési Tervét (a továbbiakban megyei terv) a Zala Megyei Közgyűlés a 
8/2019. (IX.27.) számú rendeletével fogadta el, mely 2019.október 15.-én lépett hatályba. 
 
 
 

Az országos és a megyei területrendezési terv infrastruktúra hálózata 
 

  

 

Az országos szerkezeti 
terv jelöli az országos 
infrastruktúra-hálózat 
elemeit, mellyel Gyűrűs 
település nem érintett. A 
megyei terven meglévő 
mellékútvonal került 
jelölésre, mely elhalad a 
tervezési terület mellett.  

 

 

országos szerkezeti terv Gyűrűs 
településre vonatkozóan a tervezett  

megyei szerkezeti terv Gyűrűs 
településre vonatkozóan  

 
 
 
 



 

Az országos és a megyei területrendezési terv térségi területfelhasználásainak vizsgálata 
 

 
országos szerkezeti terv a tervezési területre 
vonatkozóan a térségi területfelhasználások 

vizsgálatához 

megyei szerkezeti terv a tervezési területre 
vonatkozóan a térségi területfelhasználások 

vizsgálatához 

 

Az országos szerkezeti terven jelölésre kerültek a térségi területfelhasználások, melyek 
lehatárolását a megyei terv pontosítja. A térségi területfelhasználási kategóriáknak alapjául a 
megyei terv lehatárolásai szolgálnak. A települési térség az országos és a megyei terven nem 
azonos lehatárolással szerepel, azonban a tervezési terület mindkét tervlapon a települési térség 
területfelhasználási kategóriába tartozik.  

 

Az országos terv előírásai határozzák meg a megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozó szabályokat. A települési térségre az 
előírások a következők:  

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

…… 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

……. 

 

A tervezett módosítás a települési térségen belüli területfelhasználás váltás, így a törvény 
előírásaival nem ellentétes.  



 

Az országos és a megyei övezetek vizsgálata 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 19.§ (1) 
bekezdés tartalmazza az országos övezeteket, melyek az alábbiak:  

19. § (1) Az országos övezetek a következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

A 19.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek 

területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletben állapítja meg. 

 
A fenti bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet a 2019. június 22.-én hatályba lépett 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, mely a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítéséről szól. A rendeletben kerültek meghatározásra a törvényben nem szereplő övezeti 
előírások, lehatárolások.  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény 19.§-ban határozza meg a megyei övezeteket az alábbiak szerint, továbbá azt, hogy az 
azokra vonatkozó szabályokat mi alapján kell alkalmazni: 

(3) A megyei övezetek a következők: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

3. tanyás területek övezete, 

4. földtani veszélyforrás terület övezete, 

5. egyedileg meghatározott megyei övezet. 

(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek 

területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletben állapítja meg. 

(5) A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a 

területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek 

területi lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg. 

 
Az országos törvény alapján a megyei terv az ásványi nyersanyagvagyon, rendszeresen belvízjárta 
terület, tanyás területek, földtani veszélyforrás terület övezeteinek területi lehatárolását 
tartalmazza, arra előírásokat a területrendezésért felelős miniszter állapít meg. A megyei tervek 
hatásköre a továbbiakban az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolására és 
előírásainak megfogalmazására terjed ki, melyet a területrendezésért felelős miniszter hagy jóvá. 
 
 
 
 



 

A korábban ismertetett országos és megyei övezetek közül a tervezési területet az alábbiak érintik: 
• ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
• vízminőség-védelmi terület övezete 
• földtani veszélyforrás terület övezete 

 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 
Az övezetre vonatkozóan az alábbi előírások kerültek meghatározásra: 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely 
az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 

  
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete az 

országos terv alapján 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

az megyei terv alapján 



 

A tervezési területet érinti az ökológiai folyosó területe, azonban a települési térség területén 
elhelyezkedő, jelenleg is beépítésre szánt területről van szó, így az övezet előírásai nem 
ellentétesek a tervezett módosítással. 
 
 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet 
területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági 
termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - 
nem létesíthető. 
 

 

  
vízminőség-védelmi terület övezete  

az országos terv alapján 
vízminőség-védelmi terület övezete  

a megyei terv alapján 
 
 
A vízminőség-védelmi terület övezete a település teljes közigazgatási területét érinti. A jogszabály 
előírásai alapján a településrendezési tervek készítésekor kell sort keríteni az övezet határának 
pontosítására, valamint az övezetre vonatkozó előírások meghatározására a helyi építési 
szabályzatban. Erre a tervek teljes felülvizsgálata alkalmával kerülhet sor.  
 
 



 

Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 

11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a 
földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre 
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben 
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
hozzájárulásával kell meghatározni. 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó 
települések településrendezési eszközeiben a földtani 
veszélyforrás terület övezet területén, az (1)-(3) 
bekezdésben foglaltakon túl, le kell határolni az 
övezetbe tartozó azon területeket, amelyekre 
vonatkozóan új beépítésre szánt terület tényleges 
igénybevétele előtt a felszíni vizek és belvizek szakszerű 
elvezetését biztosító tervet kell készíteni. 

 

földtani veszélyforrás terület övezete a 
megyei terv övezeti tervlapja alapján 

 

 
 
 
A földtani veszélyforrás terület övezete a település teljes közigazgatási területét érinti. A jogszabály 
előírásai alapján a településrendezési tervek készítésekor kell sort keríteni az övezet határának 
pontosítására, valamint az övezetre vonatkozó előírások meghatározására a helyi építési 
szabályzatban. Erre a tervek teljes felülvizsgálata alkalmával kerülhet sor.  
 

 

 
 

 



 

5. A területi mérleg szinten tartásának igazolása 
 
 
A településszerkezeti terv területfelhasználásai a következő táblázat szerint változnak a tervezési 
területen belül: 

Területfelhasználási 
egység 

Hatályos terv 
szerinti területi adat 

(m2) 

Módosított terv 
szerinti területi 

adat (m2) 

Területváltozás 
(m2) 

Ipari gazdasági terület 11502,5 0 -1114,25 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

0 11502,5 1114,25 

Zöldterület 2130,9 2130,9 0 

Településközpont vegyes 2249,4 2249,4 0 

 



 

jóváhagyandó munkarészek 

 
6. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására 
 

Gyűrűs Község Képviselő-testületének …../2020. (….) számú határozata 
 
 
Gyűrűs község Képviselő-testülete a város közigazgatási területére vonatkozó 22/2006. (IX. 16.) 
számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosításáról az alábbiak szerint dönt:  
 
1. E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása elfogadásra 
kerül.  
 
2. E határozat 2. mellékletét képező módosított településszerkezeti terv részlete a mellékletben 
jelölt tervezési terület határán belül elfogadásra kerül. 
 
 
 
 
 
Kelt: Gyűrűs, 2020. év …………….hó…….nap 

 
 
 
 
 

Bucsák Katalin 
jegyző 

 Bertalan Tibor 
polgármester 

 



 

 
1. számú melléklet 
 
a településszerkezeti terv módosításáról szóló ……./2020 (………….) számú határozathoz 
 
 
A településszerkezeti terv módosításának leírása: 
 
1. A 127/2, 127/4, 126 hrsz.-ú telkek, valamint a 127/3 hrsz.-ú telek egy része ipari gazdasági 
területfelhasználásról kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul. 
 
2. A településszerkezeti terv területfelhasználásainak területi adatai közül az alábbiak a következők 
szerint módosulnak a tervezési területen belül: 
 

Területfelhasználási egység 

Hatályos terv 
szerinti 

területi adat 
(m2) 

módosított 
terv szerinti 
területi adat 

(m2) 

Területváltozás (m2) 

Ipari gazdasági terület 11502,5 0 -1114,25 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

0 11502,5 1114,25 

Zöldterület 2130,9 2130,9 0 

Településközpont vegyes 2249,4 2249,4 0 

 
3. A módosítás a területrendezési tervekkel összhangban van, azok előírásaival nem ellentétes. 

 



2. melléklete a ..../2020. (.........) számú határozatnak M = 2000

Gyűrűs településrendezési terveinek módosítása - Szerkezeti terv Tervezési terület Agg Ferenc 

Településtervező
TT-1-20-0001 határa



 

7. rendelettervezet a helyi építési szabályzat és a 
szabályozási terv módosítására 
 
Gyűrűs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek 
véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 12/2006. (XI. 16.) önkormányzati 
rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

E rendelet módosítja Gyűrűs város közigazgatási területére vonatkozó, 12/2006. (XI. 16.) 
önkormányzati rendelettel megállapított építési szabályzatot, valamint annak mellékletét képező 
szabályozási tervet az e rendelet 1. mellékletében lehatárolt területen. 
 

2. § 
 

(1) Jelen rendelet csak az 1. számú melléklet szerinti szabályozási terv-részlettel együtt 
értelmezhető és használandó. 
 
(2) E rendelet 2020. ……….…………-án lép hatályba, előírásait a hatályba lépést követően induló 
ügyekben kell alkalmazni. 
 
Kelt: Gyűrűs, 2020. év……………… hó …… nap 
 

 

 

 
 

Bertalan Tibor 
polgármester 

  
 

Bucsák Katalin 
jegyző 

 
 

 

Kihirdetve: Gyűrűs, 2020. év……………… hó …… nap 
 

   
 

Bucsák Katalin 
jegyző 

 



1. melléklete a ..../2020. (.........) önkormányzati rendeletnek M = 2000

Gyűrűs településrendezési terveinek módosítása - Szabályozási terv Tervezési terület Agg Ferenc 

Településtervező
TT-1-20-0001 határa


