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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 

A községben üzemelő étterem tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy módosítsa 

a falusias lakóövezet beépítési paramétereit, ugyanis az étterem bővítését tervezi, de az övezetre vonat-

kozó építési hely megállapítása az utcafronton akadályozza az épületbővítést. A Polgármester úr a kérés 

alapján kérte megvizsgálni, hogy a falusias lakóövezetben mennyi meglévő beépítést érint ugyanez a 

korlátozás, és miután megállapítást nyert, hogy a beépített telkek több mint negyedét korlátozza az elő-

kert 2 m-ben történt megállapítása, ezért a falusias lakóövezet egészére kérte az övezeti előírás módosí-

tását, amit a képviselő-testület 28/2022. (IV. 27.) sz. határozatában támogatott. 
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A tervdokumentáció egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6a) bekezdés cc) pontja alapján állami 

főépítészi eljárásban történik. Az egyeztetési és elfogadási eljárást ennek megfelelően az Eljr. 42/A. § 

előírásai alapján folytatjuk le. 

 

A tervdokumentációt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet II. fejeze-

tének megfelelően dolgoztam ki. 

 

Balatonújlak Község Önkormányzata a partnerségi egyeztetést a településképi, településrendezési és te-

lepülésképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VI. 27.) önkormányzati 

rendeletében megállapítottak szerint - a fennálló veszélyhelyzetben hozott jogszabályok rendelkezéseinek 

betartásával - folytatja le. 

 

A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Tóth László főépítészi vizsgával rendelkező 

építészmérnök működött közre települési főépítészként. Az általa elkészített főépítészi feljegyzést alább 

csatoljuk. 

 

A tervezési munka végzéséhez hiteles térképállomány felhasználásra nincs szükség. A tervdokumentáció 

kidolgozásához nincs szükség az érintett államigazgatási szervek adatszolgáltatására.  

 

Örökségvédelmi elemeket, azaz régészeti lelőhelyet érint a tervezési terület. Az örökségvédelmi hatásta-

nulmány 2019-ben készült. Az eltelt 3 évben új lelőhelyet nem fedeztek fel, ezért a hatástanulmány to-

vábbra is érvényben van, kiegészítése nem szükséges. 
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Szakmai összefoglaló 

 

Balatonújlak község új településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket fogadott el, a kö-

vetkezők szerint: 

- Balatonújlak Településfejlesztési koncepciója: 45/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadva 
- Balatonújlak Településszerkezeti terve: 46/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadva 

- Balatonújlak Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve: 5/2020. (VI. 30.) Önk. rendelettel 
elfogadva 

 

A településrendezési eszközök módosítása történt 2021-ben a „Kéthely és Balatonmáriafürdő települések 

közötti kerékpárút fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében és folyamatban van a település átfogó 

csapadékvízelvezető-hálózatának beillesztése érdekében. 

 

A településrendezési eszközök jelen módosításának célja a falusias lakóövezetben az övezeti előírásban 

megállapított 2,0 méter előkert méretének a kialakult állapot miatt történő módosítása, differenciálása az 

alábbi indokok alapján. 

 

Balatonújlak lakóterületein a lakóépületeket jellemzően az utcafrontra építették, majd a főépület után 

sorakoznak a különböző melléképületek. A falusias lakóterületen a főépületek 25,3 %-át előkert nélkül, 

közvetlenül az utcai telekhatárra telepítették. 

 

Néhány fénykép az előkert nélküli beépítésekről: 

 

 
Balaton utca 

 

 
Kossuth L. utca 
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Petőfi S. utca 

 

 
Petőfi S. utca 

 

A hatályos helyi építési szabályzatban az Lf-1 jelű építési övezetben 2,0 méterben megállapított előkert 

az utcai telekhatárra, illetve a 2,0 méternél kisebb előkerttel telepített meglévő fő funkciójú épületek 

esetében az utcai homlokvonal folytatásában történő bővítését korlátozza. Az utcai homlokzatot csak el-

tolással, a bővítmény hátrébb helyezésével lehetne megvalósítani. Ez kedvezőtlen. Először a meglévő 

étterem esetében jelentkezett a probléma, ugyanis a meglévő épület utcai épületrésze kb. 3 méter mély-

ségű, melyet bővíteni szándékoznak. A 2 méteres előkert elhagyásával csupán kb. 1 méter szélességben 

tud csatlakozni a meglévő épületrészhez az új, ami a helyiséget szinte használhatatlanná tenné. 

 

Az előkert differenciált megállapítása lehetővé teszi a kialakult állapothoz illeszkedést, de nem ad lehető-

séget arra, hogy esetlegesen minden utcafronti épület kibővüljön az utcai telekhatárig. 

 

A tervezet szerint az előkertet továbbra is 2,0 méterben állapítja meg az övezeti előírás, de kitételt tesz 

azon meglévő állapotra, ahol ennél kisebb a meglévő előkert nagysága. 

 

A HÉSZ tervezett módosítása: 

 

„13. § (8) a) előkert: 2,0 méter, de azon épületek esetében, ahol a kialakult állapot ennél kisebb, 

a kialakult állapottal megegyező;” 



 7 

 

Az előkert méretének megállapítása helyi szabályozás, az országos településrendezési és építési követel-

ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., röviden: OTÉK 35. § (2) bekezdése a következők szerint 

szabályozza: 

„(2)  Az előkert legkisebb mélysége 

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték, 

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy 

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában 5,0 m.” 

 

Miután az OTÉK első helyen a helyi építési szabályzatban megállapított értéket, majd a kialakult állapotot 

sorolja fel, ezért az előkert helyi építési szabályzatban történő megállapítása a helyi adottságoknak, kiala-

kult állapotnak megfelelően, megfelelő a magasabb szintű jogszabály előírásának. 
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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) számú rendelete a 

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 

5/2020. (VI. 30.) Önk. rendelet módosításáról 

 

 

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 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 telepü-

lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási 

szabályai alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2020. (VI. 

30.) Önk. rendeletének 13. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő lép: 

  

„a) előkert: 2,0 m, de azon épületek esetében, ahol a kialakult állapot ennél kisebb, a kialakult 

állapottal megegyező;” 

 

2. § 

Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 

 

Balatonújlak, 2022. ……………… 

 

 

 ……………………………………… ………………………………………… 

 Vimmer István Nagy Gáborné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2022. ….-án/én kihirdetésre került. 

 

 

 …………………………………… 

 Nagy Gáborné 

 jegyző 

 


