
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XI.22.) 

önkormányzati 

rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Városlőd 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 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró  

Veszprém Megyei Kormányhivatal  Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály Építésügyi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Forster Központ, Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, VMKH Veszprémi Járási Hivatal  Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Bányászati Osztály, Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatala, Veszprém Megyei Önkormányzat, Csehbánya, Farkasgyepű, Kislőd, 

Szentgál, Úrkút Község Önkormányzata valamint a partnerek véleményének kikérésével és a 

partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 

1. § Városlőd község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2008. (X. 28.) rendeletének (továbbiakban 

R.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az övezetek építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, 

azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét –a beépítési 

mód függvényében –a következő táblázat szerint kell meghatározni. 

Az építési telek Az építmény 
övezeti jel beépítés 

módja 

legnagyobb 

beépítettsége 

(%) 

legkisebb 

területe (m2) 

max. 

szintterületi 

mutató* 

minimális 

zöldfelületi 

aránya % 

legnagyobb 

építménymagasság 

(m) 

Gksz-1 SZ 35 3900 0,7 30 6,0 

Gksz-2 SZ 35 2000 0,6 30 5,0 

Gksz-M SZ 20 20000 0,25 40 6,5 

SZ       szabadon álló beépítés 

*A szintterületi mutató az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. 

 

2. § A R. 29. § (4) bekezdés g) pontja a következő képen módosul: 

„Az új kiszolgáló utak szabályozási szélességét a szabályozási tervnek megfelelően kell 

kialakítani.” 

3. § (1) A R. SZT-1 jelű belterületi szabályozási terve jelen rendelet 1. mellékletén jelölt 

tervezési terület normatartalmával módosul. 

(2) A R. SZT-4 jelű külterületi szabályozási terve jelen rendelet 2. mellékletén jelölt 

tervezési terület normatartalmával módosul. 

4. § Jelen rendelet az kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

 

Csekényi István     dr. Ádám Renáta 

Polgármester      Jegyző 

Kihirdetve: 2016. 11. 22. 

 

dr.Ádám Renáta jegyző 



1. melléklet a 11/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelethez: SZT-1 jelű belterületi szabályozási 
tervlap módosítása 

1.1. Városlőd Strandvölgy utcába becsatlakozó gyűjtőút kiszabályozásának megszüntetése, 
lakóterületi kijelölése a 0191/40 hrsz-ú területen (2. módosítás) 

Belterületi szabályozási terv módosítási javaslat 

 

1.2. Kiszolgáló út áthelyezése a 824 és 823 hrsz-ú területeket érintően (3. módosítás) 

Belterületi szabályozási terv módosítási javaslat 

 
 
 
 

Koszorú Lajos 

TT1 01-1346 



 
Belterület szabályozási terv jelmagyarázata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. melléklet a 11/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelethez: SZT-4 jelű külterületi szabályozási 
tervlap módosítása 

2.1. Városlőd Vámos-major (Ruder major, hrsz. 085) beépítésre szánt területeinek bővítése (1. 
módosítás) 

Külterületi Szabályozási terv módosítási javaslat 
 

 
 

  

Koszorú Lajos 

TT1 01-1346 



2.2. Városlőd Strandvölgy utcába becsatlakozó gyűjtőút kiszabályozásának megszüntetése, 
lakóterületi kijelölése a 0191/40 hrsz-ú területen (2. módosítás) 

Külterületi szabályozási terv módosítási javaslat 

 
 

Külterület szabályozási terv jelmagyarázata 

 
 

 

 

 

Koszorú Lajos 

TT1 01-1346 


