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BEVEZETÉS 

 
Monostorapáti Településszerkezeti tervét a 11/2006. (III. 2.) Ökt. határozattal, a Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási 
Tervét a 6/2006. (III.15.).sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete.  
A hatályos Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület 4/2016. (II.3.) sz. határozatával kezdeményezte  
a település egyes területeinek lakóterületté történő átminősítését.  
 
A módosítás indoka és célja: 
Monostorapátiban az elmúlt évek során a településrendezési tervekben kijelölt lakóterületfejlesztési területek  - az országos 
tendenciáktól  eltérően – gyakorlatilag megteltek.  Ennek oka részben a kedvező földrajzi elhelyezkedés, részben a 
látványos természeti- földrajzi viszonyokban kereshető, de hozzájárulhat a település évek óta javuló munkahelyteremtő 
képessége is.  A fentiek eredményeként a Településrendezési eszközökben kijelölt lakóterületek – néhány jelen időszakban 
gazdaságosan nem beépíthető terület kivételével – megvalósultak. 
A további fejlődési lehetőség fenntartása érdekében a település önkormányzata megvizsgálta a lakóterületi felhasználásra 
kijelölhető területeket. A területek kiválasztásának alapvető szempontjai a következők voltak:  

- alapvetően feleljenek meg a  Balaton törvényben foglalt övezeti kritériumoknak; 
- illeszkedjenek a hatályos településszerkezeti tervben foglalt térszerkezeti rendszerhez, 
- mind az itt élők, min az esetlegesen betelepülők részészére vonzó táji-természeti környezetben jelenjenek meg. 

 
A módosítás hatása:  
A módosítás révén a település lélekszáma növekedhet, az alulhasznosított mezőgazdasági, illetve részben kereskedelmi 
gazdasági területek a jelenleginél gazdaságosabban jobban hasznosíthatók.  

 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„teljes  eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével 

 

 
 

 A tervezési területek elhelyezkedése (OpenstreetMap) 
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 

 
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 
 
1.1.1. Hatályos településrendezési eszközök 
 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testülete 11/2006. (III.2.) Ökt. Határozattal fogadta el a 
Településszerkezeti tervet, melyet a Architop Építész Iroda Kft. készített el (tervező Papp Zoltán, Vas Szabolcs).  
A Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 6/2006. (III.15.).sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település 
képviselő-testülete.  
A  hatályos Településszerkezeti és Szabályozási terven a Kt,. határozattal elfogadott lehetséges lakóterületi fejlesztések 
területei a következők:  
 

   
Az 1-es terület hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervi (külterület) részlete 

 
Az 1-es terület Általános mezőgazdasági terület (Má0) területfelhasználási egységben található, a temető illetve a temető 
bővítési területétől délre, a beépült lakóterületektől délnyugatra. Közvetlenül mellette (északkeletre) egy tervezett 
zöldterületet található. A belterületen Falusias lakóterület Lf-1 építési övezete szabályozott. A szerkezeti terv a korábbi 
Balaton törvény szerinti övezeteket tünteti fel (V-3 ökológiai hálózat egyéb területe, SZ-1 felszíni szennyeződésre 
fokozottan érzékeny terület, SZ-2 felszíni szennyeződésre érzékeny terület), melyek már nem aktuálisak.  
 

 
Az 1-es terület hatályos belterületi Szabályozási tervi  részlete 
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  A 2-es terület (Kender földek) hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervi (külterület) részlete 

 
A 2-es terület szintén Általános mezőgazdasági terület (Má0) területfelhasználási egységben található, a Tapolcai úttól 
(7301-es országos közút) északra, a község belterületének nyugati végén található. A terület a külterületi majorhoz vezető 
Óvoda utcáról tárhatók fel.  
(Itt is felhívjuk a figyelmet ara, hogy a Veszprém megyei Kormányhivatal Földművelési Főosztálya az előzetes 
véleményezési eljárás során  kifogást emelt  a 2. sz. módosítással kapcsolatban, megállapította, hogy  a határozatban 
kijelölt területek 1, ill 2 minőségi osztályba sorolt területek, ezért jogszabályi kötelezettségük  kifogást emelni.) 
A szerkezeti és szabályozási terv itt is feltünteti a korábbi Balaton törvény szerinti V-3 ökológiai hálózat egyéb területét, 
illetve a terület északnyugati sarkát érinti az elkerülő út védőhatára.  
 

    
  A 3-es terület (Monti mögött) hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervi részlete 

 
A 3. terület már a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület, kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület , (Gksz-2 építési övezet) mely nem került felhasználásra.   
A  terület egy működő ásványvíz palackozó mögött terület el, ideális környezetben. A területtel szemben és mögött is kijelölt 
lakóterületet található, az Eger víz menti terület azonban mélyenfekvő, az önkormányzat nem kívánja még felhasználni.  
A Gksz-2 építési övezetű területet a észak felé Má1 építési övezet határol. A területre egy nagyobb kiterjedésű régészeti 
terület déli része fed rá.  
A Településszerkezeti terv leírása szerint a terület a 953/4 hrsz-ú telken található ásványvízpalackozó tervezett bővítésére 
került kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe, azonban a bővítés nem valósult meg.  
A szabályozási terven a terület mentén a 072 hrsz-ú út 12- mre került szabályozásra (a déli oldal felé), a Gksz-2 területen 
pedig 15 m széles beültetési kötelezettségű terület van (a lakóterület védelmére).  
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  A 4-es terület (ESTM-el szemben) hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervi részlete 

 

 
A  4-es terület is a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt beépítésre szánt gazdasági területek, (Gip) mely beépítetlen, 

„további ipari termelőüzem telepítésének biztosítása érdekében” került kijelölésre, de igény még nem volt a felhasználásra.   
A terület a belterület keleti szélén terül el a lakóterülettől egy tervezett erdősáv választja el. A külterületen Általános 
mezőgazdasági terület (Má1 övezet) határolja. A területen áthalad és keresztezi egymást két 120 kV-os távvezeték is.  
 

 
1.1.2. Területrendezési tervek 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Monostorapáti 
igazgatási területe települési térségben (piktogram) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben fekszik Az országos 
infrastruktúra hálózatok közül a települést a rajta átszelő 7301 országos út nyomvonala érinti.  Áthalad a településen 
nagyjából a 7301-es úttal párhuzamosan az országos kerékpárút-törzshálózat eleme.  
  
Az Ország Szerkezeti terve 
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A fenti övezetek közül az országos ökológiai hálózat a település nagyobbik részét lefedi, és még a belterület déli részén is 
átmegy, a módosítások közül azonban csak az 1-es területre fed rá.  
 

                                 

           
 
A fenti övezetek közül a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti, illetve fedi le a település egyes területeit, de a 
módosítással érintett területekre nem fed rá.  
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A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület teljes mértékben lefedi a település területét. A település a 
világörökségi és világörökség várományos területtel érintett.  
 

                       

       
 
Az Országos vízminőség-védelmi terület lefedi a teljes közigazgatási területet.  
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Az övezet nem érinti Monostorapáti területét.  
 
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény  Monostorapátira vonatkozó övezetei nem egyeznek meg a hatályos 
terven jelölt övezetekkel, ugyanis a hatályos terv a Balaton törvény 2008-ban történt módosítása előtt készült.  
 
 
Szerkezeti terv 

    
 
A térségi szerkezeti terven a településen átmenő országos út Főúttá fejlesztendő mellékútként szerepel, de feltünteti a terv 
a tervezett elkerülő utat is. A főút mentén halad az országos kerékpáros törzshálózat is. A módosítások a települési 
térségen belül helyezkednek el.  
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Az Ö-1 magterület szinte teljesen körülveszi a település belterületét, azonban csak az Ö-3 pufferterület fed rá az 1-es 
módosítás területére.  A T-1 övezet egyik módosítási területet sem érinti.  
 

      

                                         
 
A történeti települési terület övezete nem érinti a települést.  A település világörökségi és a világörökség-várományos 
terület.  
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A települést lefedi az A-1 jelű Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, azonban a VMKH Bányászati osztályának 
előzetes tájékoztatás alapján nem érintett bányászati szakkérdésekben.  
 

    

                      
 
A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területek övezete érinti az 1-es és 2-es módosítás területét.   
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A fentiek közül a vízeróziónak kitett terület övezete érinti a települést, illetve részben az 1-es területet.   
 

     

                       
 
Az F-1 Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti, csak határolja a 2-es módosítás területét.  
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Az 1-es, 3-as és 4-es terület U-1 Települési terület, a 2-es terület részben U-2 gazdasági terület , részben U-1 Települési 
terület. Kiváló termőhelyi adottságú szántó vagy erdőterület nem érinti a módosítandó területeket.   
   

      

                                      
 
A C-1 Szőlőtermőhelyi kataszteri terület nem érinti csak határolja az 1-es területet.  
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1.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK  
 

Monostorapátiban az elmúlt évek során a településrendezési tervekben kijelölt lakóterület fejlesztési területek gyakorlatilag 
beépültek.  
Az önkormányzat a 4/2016. (II.3.) Ökt. Sz. határozatában 4 területet jelöl meg lehetséges lakóterületi fejlesztésként, melyek 
az alábbiak:  

 
 

A fenti területeket ugyanis nem érinti Balaton törvényi övezetekből adódó vagy más korlátozás.  
A temető feletti terület esetében felmerült az ott lévő zöldterület kiváltása is, mely más területen (pl. a polgármesteri hivatal 
területén) pótolandó.   
 
 
1.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 
 
 

Az 1-es terület Monostorapáti belterületének nyugati részén, az országos úttól délre fekvő Temető mögött, pontosabban 
a temető bővítési területe mögött helyezkedik el. A Tapolcai úthoz csatlakozó Arany János utca felől közelíthető meg, a 
külterületi, jelenleg szántó művelési ágú telkek, melyek 4-es minőségi osztályúak. A jogi megközelítés kissé nehézkes, 
három, egymáshoz csatlakozó külterületi úton (07/2, 013/66 és 013/2 hrsz) történik. A külterületi 013/44-46, 013/28-30 hrsz-
ú szántókhoz a belterület  
A beépítésre szánt területbe bevonandó terület falusias lakóterületként kerülhet kijelölésre. Az Arany János utca mentén a 
hatályos tervben zöldterület került kijelölésre, ám zöldterületként csak legfeljebb a belterületi része hasznosítható, így 
vizsgálandó ennek lakóterületi átminősítése is, a polgármesteri hivatal telkének (471 hrsz) ill. a főút túloldalán lévő park 
(497/5 hrsz) csereterületével  
 

 
Alaptérkép az 1-es módosítás területével 
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Az 1-es módosítás területe háttérben a temetővel 

 

 
Az 1-es módosítás területén lévő zöldterület 

 
A 2-es módosítás a Tapolcai úttól (7301-es országos közút) északra, a község belterületének nyugati végén található. A 
településfejlesztési döntés csak a 021/8-10 hrsz és a 025/4-6 hrsz –ú területeket nevezte meg, de szóban megerősítve 
nagyobb területre gondolt az Önkormányzat. Előbbiek 1-es és 2-es minőségű, utóbbiak 3-as minőségű szántók. A terület a 
külterületi majorhoz vezető Óvoda utcáról tárhatók fel. Az 1-es és 2-es minőségű szántók a községben jóval átlagfeletti 
minőségűek, ezért a földhivatal előzetes véleményében nem tartja indokoltnak felhasználásukat. A továbbiakban csak a 3-
as minőségű 025/4-6 hrsz-ú telkekre vonatkoztatjuk a módosítást.  
A Biológiai aktivitásérték pótlásáról mindkét módosítás esetében gondoskodni kell.  
 

       

Légifotó (Googgle) az 1-es és a 2-es módosítás területével 
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Alaptérkép az 2-es módosítás területével 
 

   
A 2-es módosítás területe az Óvoda utca felől 

 

A 3-as és 4-es módosítás területe már a hatályos településrendezési eszközökben kijelölt beépítésre szánt gazdasági területek, 
(Gksz-2, Gip) melyek nem kerültek még felhasználásra. 
A 3-as terület a petőfi utca – Dörögdi utca csatlakozásától közelíthető meg, térségében csak a sarki telek beépített, itt található a 
Monti Ásványvízpalackozó üzem, mely nem zavaró hatású tevékenységet végez, rendezett csöndes telephely.  
A mögötte és szemben lévő kijelölt lakó és gazdasági területek nem kerültek felhasználásra, jelenleg is mezőgazdasági 
hasznosítású területek. A 066/15-20 hrsz-ú területek egyébként szántó művelési ágúak, 3-os minőségi osztállyal.  
 

 

A 3-as módosítás területe (panoráma fotó) 
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Alaptérkép az 3-as módosítás területével 

 

 
Alaptérkép az 4-es módosítás területével 

 

 
A 4-es módosítás területe (panoráma fotó) 

 
A 4-es terület a főút szintjétől 1-2 m-el magasabb szinten terül el, rét és szőlő művelési ágban, de a fenti fotón is látszik, hogy 
szőlők már nincsenek a területen.  
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Légifotó (Google) az 3-as módosítás területével 

 

 
Légifotó (Google) az 4-es módosítás területével 
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JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 



Kivonat

KészÜlt: Monostorapáti község Önkorm ányzata Képviselő-testülete által
2016. november 28-áa tartott nyi}vános ütésének jeryzőkönyvéből

111/2016.(Xl.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t

]

Monostorapáti község Önkormrányzat képviselő-testtilete úgy dönt, hogy
elfogadja ahatározat mellékletét kepező Telepiiléssz.erkezetitervmódosítás
szöveges leírrását (1. sz. melléklet) valamint a tervlap módosításait(2. számű
melléklet).

Felelős : Takrács Péter polgármester

Haüáridő: azotrtal

k.m.f.t.

Takács Péter sk.
polgrármester

0+
Monostorap áti, 20 l 6. december 5.

Takács Lászlóné sk.' jegyző

Másolat hiteléül:



1. számú melléklet a 111/2016. (XI.28.) sz. határozathoz 

 
A Településszerkezeti terv leírása 

 

Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2006. (III. 2) Ökt. sz. határozattal 
megállapított Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 

1.  A temetőtől délre lévő, az Arany János utca nyugati oldalán beépült telkek mellett kezdődően, onnan 
feltárható 3,4 ha-os jelenlegi általános mezőgazdasági terület (013/44-46, 013/28-29 hrsz) falusias 
lakóterületbe kerül átsorolásra. A zöldterületet is érintő feltáró út miatt a zöldterület 0,1 ha-al csökken, 
melynek a Balaton törvény előírásainak megfelelő pótlásáról gondoskodni kell. Ez a terület a Fő utca 
471 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, településközpont vegyes területbe sorolt telken (polgármesteri 
hivatal, óvoda, orvosi rendelő) visszapótolható.  
 
2. A belterület nyugati határán, az Óvoda illetve a Dózsa György út folytatásában a 025/4-6 hrsz-ú 
telkek általános mezőgazdasági területből falusias lakóterületbe kerülnek átsorolásra. Az itt 
kialakítandó lakótelkek a jelenlegi belterülethatár melletti, szélesítendő útról kerülhetnek feltárásra.  
 
3. A Dörögdi útról nyíló 072 hrsz-ú út mentén kijelölt 1,6 ha területű tervezett kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület (066/15-20 hrsz-ú telkek) falusias lakóterületbe kerül átsorolásra.  
 
4. A belterület keleti határán a Fő út északi részén 2,1 ha nagyságú  tervezett ipari gazdasági terület 
(092/22-23, 099/25-31, 099/42 hrsz) falusias lakóterületbe kerül átsorolásra. Feltárás a meglévő 099 
hrsz-ú földút Fő utcai  csatlakozásról alakítható ki, a meglévő 092/3 hrsz-ú út felhasználásával.  
 

 



2. számú melléklet a 111/2016. (XI.28.) sz. határozathoz 
 

 

A Településszerkezeti terv módosítása (tervezett lakóterületek) 

 
 



 
 

A Településszerkezeti terv jelmagyarázata 















 

3. melléklet a 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

 
R-2 Szabályozási terv módosítása (1-es és 2-es módosítás) 

 



 

4. melléklet a 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

 

R-3 Szabályozási terv módosítása (1-es  módosítás)  
 

 

 



5. melléklet a 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

 

R-3 Szabályozási terv módosítása (2-es  módosítás és az 1-es módosításhoz tartozó zöldterület pótlás) 



6. melléklet a 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 

R-3 Szabályozási terv módosítása (3-as  módosítás) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. melléklet a 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

 

R-3 Szabályozási terv módosítása (4-es  módosítás) 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
Monostorapátiban az elmúlt 20 év során a településrendezési tervekben kijelölt lakóterület fejlesztési területek - az országos 
tendenciáktól  eltérően – gyakorlatilag megteltek.  Ennek oka részben a kedvező földrajzi elhelyezkedés, részben a 
látványos természeti- földrajzi viszonyokban kereshető, de hozzájárulhat a település évek óta javuló munkahelyteremtő 
képessége is.  
A fentiek eredményeként a Településrendezési eszközökben kijelölt lakóterületek – néhány jelen időszakban gazdaságosan 
nem beépíthető terület kivételével – megvalósultak. 
 
A 46/2004. (VIII.5) Ökt határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció alapelvként rögzíti a következőket:  
„A település lakóterületeinek bővítése, a letelepedés biztosítása az elsődleges cél. A meglévő lakóterületek fejlesztésének 
minőség centrikusnak kell lennie.” 
 
A fentiek ellenére a hatályos településrendezési eszközök viszonylag kevés területet jelöltek ki lakóterületi fejlesztésre:   

 „Külterületből belterületbe vonással a település belterületétől északra a 071/1. - 071/12. és a 066/21. hrsz-ú 
ingatlanokon a tervezett kereskedelmi szolgáltató terület mellett (nyugatra és délre) 18 telek.”   

 

Ez a terület a jelen 3-as módosítással érintett területtel szemben illetve szomszédságában lévő, külterületi telkek. Az 
előzőek a patak menti mélyen fekvő kistelkek területének északi része, sok tulajdonossal, így ennek rövidtávú 
megvalósítása nem reális. Az itt lévő utca végi 5-6 telek egy nagyobb külterületi telek része, ennek megvalósítása 
sem egyszerű a tulajdonos szándéka hiányában. 
 

 „A belterületi ingatlanokon a Dózsa György utcára merőlegesen új utca nyitásával, kétoldali telekalakítással 30 telek.”  
 

Ezen telkekhez tartozó tömbfeltáró út megvalósulása nagyon lassan halad, a rendezési terv jóváhagyása óta eltelt 
10 éves időszakban mindössze két utcarész valósult csak meg, így a tervezett 30 telekből jelenleg még egy sem 
beépíthető.  
 

 „A település észak nyugati részén lévő kiskeretes területen, területek összevonásával (259.-276. és a 332.-347. hrsz-
ú területek) 5 telek” 
 

A kistelkes területen 8-9 kiskert összevonásával alakulhat ki egy telek. Az elmúlt 10 év alatt, a meglévő, már beépült 
telekhez tartozóan került összevonásra néhány telek.  

 
A további fejlődési lehetőség fenntartása érdekében a település önkormányzata megvizsgálta a lakóterületi felhasználásra 
kijelölhető területeket. A területek kiválasztásának alapvető szempontjai a következők voltak:  

- alapvetően feleljenek meg a  Balaton törvényben foglalt övezeti kritériumoknak; 
- illeszkedjenek a hatályos településszerkezeti tervben foglalt térszerkezeti rendszerhez, 
- mind az itt élők, min az esetlegesen betelepülők részészére vonzó táji-természeti környezetben jelenjenek meg. 

 
Az önkormányzat a 4/2016. (II.3.) Ökt. sz. határozatában 4 területet jelöl meg lehetséges lakóterületi fejlesztésként, melyek 
az alábbiak:  

 
1-es terület 
A 3,4 ha-os terület általános mezőgazdasági területből és zöldterületből kerül falusias lakóterületbe. A feltárás az Arany 
János utca felől történik, két utca nyílik, így kb. 30 telek alakítható ki, az utcák szabályozása 12 m szabályozási 
szélességgel történik, ill. egy kisebb utcaszakasz 8 m széles. Előny, hogy az északi feltáró útról a meglévő 4 telek (485-488 
hrsz) is feltárható, így a szomszédos lakótelkekből is alakulhat ki további 4 telek. Bár adódna, sajnos a területet délről 
határoló meglévő út sajnos a terület feltárására nem használható fel, miután a Balaton törvény 37.§ b) pontja szerint „ új 
beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki”.  
Új falusias lakóövezet javasolt, Lf4 jellel, melyben 700 m2 a kialakítható telekméret, de valójában a terület méretei miatt, 
ennél nagyobb telkek jönnek létre. A beépítés mértéke a többi lakóövezethez hasonlóan 30 %, az építménymagasság max. 
4,5 m és oldalhatáron álló beépítésű, azonban a zöldfelület mértéke 50 %. A HÉSZ-ben a tetőhajlásszög az Lf-3 építési 
övezethez hasonlóan 30 és 45 fok közötti lehet.  
Az itt található tervezett zöldterület kül- és belterületen helyezkedik el, az Arany János utca mentén két külterületi, nagyobb 
kiterjedésű út (07/2 hrsz) és legelő (06/9 hrsz) része. A 07/2 hrsz-ú út mellett egy belterületbe tartozó, összefüggő kiskert 
jellegű 4 telekből álló zöldterület található (491/3-6 hrsz). 
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A zöldterület átsorolására a Balaton törvény szigorú szabályokat állapít meg, a pótlás pedig csak önkormányzati tulajdonú 
telken történhet meg. Miután a településen csak a Dörögdi út végén van kijelölt zöldterület, ezért javasolt megtartani 
zöldterületet, mely akár rendezvényterületként is hasznosítható.  
Az út kialakítása miatt így is szükséges zöldterület pótlás (930 m2), mely a 471 hrsz-ú önkormányzati telken lehetséges 
legkönnyebben, ennek az út közeli területrésze már amúgy is zöldterület jellegű. A telken megmaradó beépítés 20 %, a Vt 
övezetben 30 % a beépítési mérték maximuma, így építési lehetőség még így is marad. Jelenleg bővítése igény nincs a 
telken, amelyen a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő és az óvoda fekszik csak természeti megosztásokkal.  
A zöldterületi kijelölés önkormányzati tulajdonú, természetvédelmi oltalom alatt nem álló területen történik, mely 
elhelyezkedését tekintve is illeszkedik a település frekventáltabb, zöldfelületi jellegű intézményterületeihez, így zöldterületi 
átsorolás a Balaton törvény 6/B. § (2) bekezdésének megfelel.  
 

   
A hatályos és a módosított szabályozási  terv kivonata   

 
A 2-es módosítás területe a VMKH Földhivatali Főosztályának előzetes véleménye alapján lecsökkent, mert az 1-es és 2-
es minőségi osztályú szántók igénybevételét nem tartják indokoltnak. A terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság véle,énye alapján tovább csökkent, a terület északi részének magterületi érintettsége miatt. Így csak az Óvoda 
úttól északra fekvő, mezőgazdasági major melletti 1,29 ha területű tömb kerülne lakóterületbe, mely jelenleg 3. minőségű 
osztályú szántó. A magterület miatt kimaradó terület (0,18 ha) általános mezőgazdasági terület, Má-0 övezet marad. A 
területet a hatályos terv is bővítésre szánhatta, hiszen a belterületi utcák (Dózsa György, Óvoda utca is széles szabályozási 
szélességgel áll meg a belterület határon. A feltárás e két utca felől, a belterület határán meglévő külterületi 026 hrsz-ú út ill. 
025/3 hrsz-ú árok útként történő átminősítésével ill. 14 m –re kiszélesítésével oldható meg. 
Max. 9-10 telek alakítható ki a tömbben, az új Lf4 építési övezet kijelölésével. A tömb északnyugati sarkát az elkerülő út 
védőtávolságának határáig alakítottuk ki.  Más korlátozás a területet nem érinti.  
 

       
A hatályos és a módosított szabályozási  terv kivonata   
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A hatályos és a módosított szerkezeti terv kivonata (1-es és 2-es területre vonatkozóan) 
 

A 3-as módosítás már beépítésre szánt terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, jelenleg még külterületi szántó 
(066/15-20 hrsz). Eredetileg a szomszédos ásványvízpalackozó üzem bővítésére jelölte ki a hatályos terv, felhasználásra 
azonban nem került. A területtel szemben és folytatásában is kijelölt lakóterületek vannak Lf3 építési övezetbe sorolva. A 
szemben kijelölt terület miatt a hatályos terv a Gksz 2 építési övezetben egy 15 m széles beültetési kötelezettségű területet 
jelöl ki, ez azonban lakóterületi felhasználás esetén nem szükséges. A meglévő 072 hrsz-ú út a patak felé esően van a 
hatályos tervben 12 m-re szélesítve, azonban miután az a terület később kerülne felhasználásra és ott több telket érint a 
szabályozás, ezért a módosítással érintett terület felé módosul a szélesítés szintén 12 m-el. Így viszont a terület mögötti 5 
telket érintő Lf3 építési övezetben is szükséges az útszélesítés. Az itt lévő telkek mindegyike még mezőgazdasági 
művelésben van. A korábban Gksz-2 építési övezetbe tartozó területen Lf4 jelű új építési övezettel, két rövid feltáró utcával 
max. 16 db telek hozható létre. A folytatásban lévő kisebb területet is bevonva a tervezési területbe, itt is Lf4 építési 
övezetbe sorolódik a terület (a korábbi Lf3 övezet helyett), így itt a korábbi 5 telek helyett 6 db telek alakítható ki.  
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének megfelelően a 12 m széles utcában kötelező fasor került 
jelölésre.  
 

  
A hatályos és a módosított szabályozási  terv kivonata   

 
A 4-es terület szintén már beépítésre szánt területként kijelölt ipari gazdasági terület, a közút másik oldalán működő üzem 
bővítésére szolgált eredetileg. A 2,1 ha terület jelenleg hosszú keskeny parcellák déli része, a lakóterületekhez szervesen 
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nem kapcsolódik, azoktól a patak és a mellette tervezett véderdő választja el (ez utóbbi nyilván a Gip övezet miatt). A 
területen egy elektromos távvezeték is áthalad, de ez a beépítést nem korlátozza.   
Az országos mellékúthoz csatlakozó meglévő 099 hrsz-ú külterületi út és a meglévő 092/3 hrsz-ú út felhasználásával kerül 
szabályozásra egy 10 m széles út, melyről egy további elágazó úttal tárhatók fel a telkek. Összesen legfeljebb 18 telek 
alakítható ki. A zsákutcák végén forduló is kialakításra kerül. Itt is Lf4 építési övezet kialakítása javasolt.  
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének megfelelően a terület keleti részén kötelező zöldfelület került 
jelölésre. A javasolt telekosztás kissé módosult.  
 

    
A hatályos és a módosított szabályozási  terv kivonata   

 

        

A hatályos és a módosított szerkezeti terv kivonata (3-as és 4-es területre vonatkozóan) 
 
Egyéb módosítás a HÉSZ 21. § (4) bekezdésének módosítása. Az önkormányzat kérése, hogy – amennyiben a 
jogszabályok nem tiltják – az általános mezőgazdasági területen új állattartó épület a lakóterülethez 500 m-re legyen 
elhelyezhető. A jelenlegi előírás az alábbi:  
„(4) Új állattartó épületet felszíni vizektől 200 méternél közelebb, a meglévő, illetve tervezett lakóterülettől 1000 méternél 
közelebb elhelyezni nem szabad.” 

A módosítás indoklását a 3.2 fejezet végén részletezzük.  
 
További HÉSZ korrekciók a jelenlegi jogszabályi környezetbe nem illő előírások törlése illetve módosítása. Miután ez nem 
képezte a feladat tárgyát, azaz nem átfogó HÉSZ módosítás készül, ezért csak szövegcserés egyszerűbb módosításokat 
illetve egyértelműen a magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes előírások törlését végeztük el. Ezek többsége az 
építéshatósági engedélyezésre tartalmaztak előírásokat vagy feltételeket, illetve az egyes építésügyek szakhatóságok 
bevonását írták elő, melyet önkormányzati rendeletben nem lehet szabályozni. A ma már kissé elavult előírások 
felülvizsgálata a HÉSZ teljes felülvizsgálata illetve új HÉSZ megalkotása alkalmával lehetséges.  
Az egyes módosított vagy törölt (hatálytalanított) előírásokat a Mellékletben (CD) található „Helyi Építési Szabályzat 
javításokkal” c. dokumentum mutatja be.  
 
A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján, a „Rendeletek” cím alatt megtalálhatók.  
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3. 2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el 
az országgyűlés a 2013. évi (módosító) CCXXIX. Törvénnyel (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatályos.  
 
Az OTrT vonatkozó tervlapjait a 1.1.2. fejezet (7. oldal) mutatja be.  
Az Ország Szerkezeti tervén Monostorapáti csak piktogrammal jelölt, a település belterülete és környezete mezőgazdasági 
térségben, a többi terület erdőgazdálkodási térségben fekszik.  
A módosítások területét érintik az alábbi országos övezetek:  

 Országos ökológiai hálózat övezete (1-es módosítás) 
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (a teljes közigazgatási terület) 
 Világörökségi és világörökség várományos terület által érintett település 
 Országos vízminőség-védelmi terület (a teljes közigazgatási terület) 

 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a 2-es terület magterülettel érintett, így annak 
területet a magterületi résszel lecsökkent.   
 
A módosítással érintett területek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény (továbbiakban Balaton törvény) 
Térségi Szerkezeti tervén Települési térségbe tartoznak.  
 
A Balaton törvény vonatkozó tervlapjait a 1.1.2. fejezet (10-14. oldal) mutatja be. Meg kell jegyeznünk, hogy a 2006-ban 
készült hatályos Településrendezési terveken jelölt Balaton törvényi övezetek nem egyeznek a hatályos Balaton törvényi 
lehatárolásokkal, ugyanis a Balaton törvény 2008-ban módosult. A Balaton törvénynek megfelelő lehatárolások a 
felülvizsgálatnál aktualizálhatók.  
A módosítás területét érintik az alábbi Balaton törvényi övezetek:  

 Ö-3 Pufferterület (1-es módosítás) 
 T-3 Világörökségi és világörökség várományos terület (teljes közigazgatási terület) 
 A-1 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület (teljes közigazgatási terület) 
 SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (1-2-es terület) 
 U-1 Települési terület 
 U-2 Gazdasági terület 

 
Az OTrT és a Balaton törvény tájképvédelmi területei nincsenek összhangban egymással. A települést az OTrT szerinti 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nagy részben lefedi, a belterület déli részét is érintően, azonban a 
Balaton törvényi térségi jelentőségű tájképvédelmi terület csak foltokban fedi a település egyes részét, a módosításokat 
azonban nem érinti. Az OTrT szerinti övezet a Balaton törvény felülvizsgálata során kerül pontosításra. A szőlőtermőhelyi 
területek nem érintik a módosítandó területeket. 
 

   
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (OTrT)                     Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (Balaton törvény) 
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Szőlőtermőhelyi kataszteri terület övezete (Balaton törvény) 
 
A módosítandó területen a fentiektől függetlenül az épületek tájba illesztéséről gondoskodni kell. Az épületek 
anyaghasználatát, tetőhajlásszögét, kerítés kialakítását a HÉSZ meghatározza.  
 
Az Ö-3 pufferterületre vonatkozó előírások a lakóterületek kialakítását nem korlátozzák.  
A T-3 övezetre vonatkozóan a Forster Központtól kapott adatszolgáltatás szerint Monostorapáti mind régészeti, mind 
műemléki szempontból kiemelkedően értékes és világörökségi várományos helyszín (Balaton-felvidéki kultúrtáj) részeként 
is számon tartott. Az adatszolgáltatás szerint a kultúrtáj határa a Balaton Felvidéki Nemzeti Park határával egyezik meg, így 
a módosítással érintett területeket nem fedi le.  A HÉSZ tartalmazza a kulturális örökség védelmére és a helyi értékek 
védelmére vonatkozó előírásokat, melyeket a felülvizsgálat során aktualizálni kell a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban.  
A település érintett még az A-1 ásványianyag-gazdálkodási terület övezetével, de az előzetes adatszolgáltatás szerint 
bányászati szempontból nem érintett.  A település részben érintett még az SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny 
terület övezetével, de ezt az övezetet az OTrT eltörölte. 
A módosítások U-1 települési övezetben fekszenek, illetve a 3-as és 4-es módosítás területe – mivel a hatályos 
településrendezési eszközökben gazdasági területként szabályozottak - részben az U-2 Gazdasági terület övezetében 
találhatók. Az U-2 övezetre vonatkozó Balaton törvényi előírások nem tiltják az övezetben lakóterület kialakítását.  
Az U1 és U-2 területek Balaton törvényben meghatározott határát kismértékben a telekhatárokra ill. szabályozott területekre 
igazítva pontosítottuk, így a területek a következőképpen alakulnak.  
 

Kiemelt térségi övezetek Balaton törvényi terület 
(TEIR adat) (ha) 

Településrendezési 
eszközök módosítása 

szerint (ha) 

Eltérés területe 

U-1 Települési terület  134,6 130 - 4,6 ha – 3,4 % 

U-2 Gazdasági terület 14,83 14,54 - 0,29 ha – 2 % 
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Az U-1 Települési terület és az U-2 Gazdasági terület lehatárolása 

 
A többi övezet pontosítása nem indokolt.  
 
Összességében a településszerkezeti tervi módosítások az OTrT és a Balaton törvény előírásaival összhangban 
vannak illetve azokkal nem ellentétes.  
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
Monostorapáti község területén a módosításokkal érintett területeken védett vagy védelemre érdemes természeti értékek 
nem találhatók, így természetvédelmi oltalom alatt nem állnak. A település délnyugati része a Balaton felvidéki Nemzeti 
Park területén található, azonban ennek határa a módosításoktól távolabbra helyezkedik el. Natura 2000 terület részben a 
nemzeti park területén van, így a tervezett lakóterületi fejlesztések a Natura 2000 területre hatással nem lesznek.  
A módosítások területei - az 1-es terület kivételével - nem részei az országos ökológiai hálózat övezeteinek.  
A Balaton törvény szerinti ökológiai hálózat pufferterülete érinti csak az 1-es területet, ez azonban nem korlátozza a 
lakóterület kialakítását, a vonatkozó előírásoknak a hatályos HÉSZ megfelel.  
A módosítások területét nem érinti a Balaton törvény szerinti térségi jelentőségű tájképvédelmi övezete. Az OTrT szerinti 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete azonban – mely jóval nagyobb területű  - ráfed az 1-es 
területre.   
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem válaszolt az előzetes tájékoztatási szakaszban, ezért adatszolgáltatás 
az ökológiai hálózatra nem állt rendelkezésre. Ennek ellenére a tájba illesztést a teljes belterületre biztosítja a hatályos 
HÉSZ. Az övezetbe eső 1-es módosítás területén a módosítás min. 50 %- zöldfelülettel a tájba illesztést. Az 4,5 m-es 
építménymagasság tovább a 30-45 fokos tetőhajlásszög ugyancsak a tájba illesztést szolgálja.  
 
A hasznosítási, fejlesztési célok, elképzelések a Balaton törvény, az OTrT vonatkozó táj és természetvédelmi előírásaival  
összhangban vannak.  
 
A 3-as és 4-es módosítás területe már gazdasági területként szabályozott, ezeknél a lakóterületi módosítás tájrendezési 
szempontból kedvezőbb. Ezen lakóövezetre vonatkozó szabályozás is biztosítja a tájba illesztést.  
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület is keletkezik, így a biológiai aktivitás érték szinten tartását  is biztosítani kell.  

 
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „ 
Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább 
szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.  
 

 
A hatályos terv szerinti BA érték 

 

Hatályos területfelhasználás Terület (ha) Fajlagos BA érték (ha) Összes BA érték 

1-es módosítás 

Általános mezőgazdasági 
terület 

3,4 3,7 12,58 

2-es módosítás 

Általános mezőgazdasági 
terület 

1,47 3,7 5,439 

3-as módosítás 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

1,6 0,4 0,64 

4-es módosítás 

Egyéb ipari terület, GIP  2,1 0,4 0,84 

Összes 8,57  19,499 

* a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték   
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A módosított terv szerinti BA érték 
 

Tervezett 
területfelhasználás 

Terület (ha) Fajlagos BA érték (ha) Összes BA érték 

1-es módosítás 

Falusias lakó Lf4 (min 50% 
zöldfelület) 

3,4 3* 10,2 

2-es módosítás 

Falusias lakó Lf4 (min 50% 
zöldfelület) 

1,29 3* 3,87 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,18 3,7 0,666 

3-as módosítás 

Falusias lakó Lf3 (min 40% 
zöldfelület) 

1,6 2,4 3,84 

4-es módosítás 

Falusias lakó Lf4 (min 50% 
zöldfelület) 

 
2,1 

3* 6,3 

Összes 8,57  24,876 

* * a hatályos HÉSZ által szabályozott zöldfelülethez arányosított fajlagos BA érték   
 
A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 19,499-ről 24,876-ra emelkedik, ami 5,377 pontos 
növekedést jelent. Ez tájképvédelmi, ökológiai és környezetvédelmi szempontból is igen kedvezőnek tekinthető.   
 

 
3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ (3) b) 
pontban adott felhatalmazása alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti meghatározásához a Kr. 4.§(2) 
bekezdése alapján, a terv kidolgozója kikérte a környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe 
tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően 
szükséges-e környezeti vizsgálat készítése. Ehhez a várható hatások részletezésre kerültek.  
Az előzetes tájékoztató szakaszban beérkezett vélemények alapján környezeti értékelés készítése, környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem indokolt 
 
A jelen módosítás során tervezett lakóterületek a meglévő lakóterületi szabályozásokhoz hasonlóan, azokhoz illeszkedve 
kerülnek meghatározásra.  
 
Az 1-es módosítás 3,4 ha területű új beépítésre szánt terület, mely 4-es minőségű szántóterületek igénybevételével alakul 
ki a temető bővítési területe mellett. A határoló külterületi út helyett új feltáró út szükséges a telkek kialakításához, mivel a 
Balaton törvény utcahatáros kialakítást nem tesz lehetővé.  
 
A 2-es módosítás területe a VMKH Földhivatali Főosztályának előzetes véleménye alapján lecsökkent, mert az 1-es és 2-
es minőségi osztályú szántók igénybevételét nem tartják indokoltnak. Így csak az óvoda úttól északra fekvő, 
mezőgazdasági major melletti 1,47 ha területű tömb kerülne lakóterületbe, mely jelenleg 3. minőségű osztályú szántó 
 
A 3-as módosítás már beépítésre szánt terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, jelenleg még külterületi szántó 
(066/15-20 hrsz). Eredetileg a szomszédos ásványvízpalackozó üzem bővítésére jelölte ki a hatályos terv, felhasználásra 
azonban nem került. A területtel szemben és folytatásában is kijelölt lakóterületek vannak még mezőgazdasági művelésben, 
de telekszerkezetében ez az 1,6 ha-os terület használható fel legkönnyebben lakótelkek kialakítására. Az 
ásványvízpalackoló a környezetére zavaró hatással nincs, csendes, rendezett telephely.  
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A 4-es terület szintén már beépítésre szánt területként kijelölt ipari gazdasági terület, ez pedig a közút másik oldalán 
működő üzem bővítésére szolgált eredetileg. A 2,1 ha terület jelenleg hosszú keskeny parcellák déli része, a 
lakóterületekhez szervesen nem kapcsolódik, nagyfeszültségű elektromos távvezeték is áthalad rajta.  
 
A lakóterületek kijelölése olyan társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat nem okoznak, amely a település illetve a 
térség fenntartható fejlesztésére hatással lenne. A természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatra és a helyi történeti 
településszerkezetre a módosítás kedvezőtlen hatással nem lesz. 
A lakóterületi fejlesztés azon kívül, hogy termőföld igénybevételével jár, a felszíni és felszín alatti vizekre, a levegő 
védelmére kedvezőtlen hatással nem lesz.  
A lakóterületek kialakítása az igényeknek megfelelő ütemezéssel történik, így a termőföld igénybe vétele is a konkrét 
lakóterületi kialakítással következik be. A lakóterületnek általánosságban a település környezetminőségére kedvezőtlen 
hatása legfeljebb a téli félév fűtéséből adódhat. A 2. sz. módosítás esetében felmerülhet az esetlegesen megvalósuló 
elkerülő út környezeti hatása, azonban az út tervezett nyomvonalától a lakóterület kijelölése a 250 m-es védőtávolságon 
kívül történik. A mezőgazdasági hasznosítású területen jelenleg olyan létesítmény nem található, amelynek 
környezetszennyező hatása lenne.  
A tervezett lakóterületek beépítése a csatornahálózat kiépítésével történhet.  
 
A 3-as és 4-es területet érinti a Monostorapáti 50 éves „B” hidrogeológiai védőterülete is (Vízügyi igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján).  
 
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilét                                                                                                                                                                                                            
esítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) kormányrendelet 5. számú melléklete a védőövezetre védőidomokra 
vonatkozó korlátozásokat határozza meg. 

A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások 

 A B C D E 

1  
Felszíni és felszín alatti 

vízbázisok 
Felszín alatti vízbázisok 

hidrogeológiai 

2  belső külső A B 

3  védőövezetek védőövezetek 

4 BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS 

5 Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása - - - o 

6 Lakó- vagy irodaépület csatornázással - x + + 

7 Lakóépületek csatornázás nélkül - - x o 

8 Szennyvízcsatorna átvezetése - x o o 

9 Szennyvíztisztító telep - - o + 

10 Házi szennyvíz szikkasztása - - o o 

11 Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és 
üzemeltetése 

- - - x 

12 Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok 
lerakása) 

- - - o 

13 Építési hulladék lerakása - - o + 

14 Temető - - x + 

15 Házikertek, kiskertművelés - - o o 

16 Sátorozás, fürdés - x + + 

17 Sportpálya - x + + 

18 IPAR 

19 Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, 
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása 

- - - - 

20 Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása - - - o 

21 Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő 
szennyvízelvezetéssel 

- x o + 
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22 Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, 
tárolása - - x o 

23 Veszélyeshulladék-ártalmatlanító - - - x 

24 Veszélyeshulladék-lerakó - - - - 

25 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő - - x o 

26 Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik 
tárolása 

- - - o 

27 Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás - - - - 

28 Salak, hamu lerakása - - o o 

29 MEZŐGAZDASÁG 

30 Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül - + + + 

31 Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül + + + + 

32 Növénytermesztés - o o o 

33 Komposztálótelep - - x o 

34 Önellátást meghaladó állattartás - - x o 

35 Legeltetés, háziállat tartás - o o + 

36 Szervestrágyázás - o o + 

37 Műtrágyázás - o o o 

38 Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre - - - o 

39 Hígtrágya- és trágyalé leürítés - - - - 

40 Szennyvízöntözés - - - o 

41 Tisztított szennyízzel való öntözés - - o + 

42 Növényvédő szerek alkalmazása - o o o 

43 Növényvédő szer-kijuttatás légi úton - - - o 

44 Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés - - - x 

45 Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek 
elhelyezése 

- - - o 

46 Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása - - x o 

47 Szennyvíziszap tárolása - - x o 

48 Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése - - x o 

49 Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése - - - o 

50 Haltenyésztés, haletetés - - o o 

51 KÖZLEKEDÉS 

52 Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok- 
rendszerrel 

- o o + 

53 Egyéb út, vízzáróan burkolt  
csapadékvízárok-rendszerrel 

- o + + 

54 Egyéb út - o o + 

55 Vasút - x o + 

56 Gépkocsiparkoló - - o + 

57 Üzemanyagtöltő-állomás - - x o 

58 Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia - - o + 

59 Egyéb tevékenység     

60 Bányászat - - x o 

61 Fúrás, új kút létesítése - o o o 



MONOSTORAPÁTI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ                       46 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. DECEMBER 

62 A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység - - o o 

Jelmagyarázat 

 A B C 
1 - = Tilos 

2 x = 
Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti 
hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 

3 o = 
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi 
felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető 

4 + = Nincs korlátozva 
                                                                      

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály közbenső véleményében zajvédelmi 
munkarész kiegészítését kérte. A munkarész kiegészítésre került, és az Önkormányzat megküldte véleményezés céljából. A 
Válaszokat illetve a kiegészítést a Főosztály elfogadta (ld. a Mellékletben).  
 
Zajvédelem 
 
A 2-es módosítás területe meglévő és beépült lakóterület és egy felhagyott major között terül el. A 025/1 hrsz-ú  korábbi 
major területén egy funkció nélküli épület áll, a terület Gip jelű egyéb ipari területbe tartozik. 
A hatályos HÉSZ 13.§ (11) bekezdése külön is rendelkezik erről a területről:  „Az ökológiai hálózattal érintett – jelen rendelet 
elfogadásakor - 025/1. hrsz-ú terület a jelenlegi tevékenységgel fenntartható, de tovább nem fejleszthető.” 
A HÉSZ 13. §  (5) bekezdés szerint  
„A GIP. jelű építési övezetben nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi 
határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló 
létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a 
szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.” 
 
Zajkibocsátás tehát a területen jelenleg nincs. A további hasznosítása tekintetében településrendezési eszközök 
felülvizsgálatánál a terület övezeti besorolása felülvizsgálandó. (A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján a terület északi része esik magterületbe) A terület hasznosítása esetén a 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a falusias lakóterületre előírt zajterhelési határérték tartandók be (nappal 50 dB, 
éjszaka 40 dB. ) 
  
A 3-as módosítás területe mellett a Montivíz Zrt ballonos ásványvíz palackozó üzeme helyezkedik el. A tevékenység 
épületekben zajlik, helyszíni bejárások alkalmával tapasztaltak és az önkormányzat tájékoztatása szerint az telephely 
csendes, gyakorlatilag zaj egyáltalán nem tapasztalható. A telephellyel északról szomszédos és a Dörögdi út túloldalán lévő 
lakóterületekről panasz még nem érkezett önkormányzathoz, zajmérés ezért nem szükséges. Mivel az üzem 
szomszédságában és vele szemben már vannak meglévő lakóépületek, ezért eddig is be kellett tartania a 27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet szerint előírt zajterhelési határértéket (nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.). Ez a kötelezettség az új 
lakóterület megvalósulása, beépülése esetén sem változik.  
 

   
A Montivíz Zrt telephelye a Dörögdi út felől és a tervezett lakóterület felől 

 
A 4-es módosítás területe a hatályos tervben egyéb ipari terület, a település szélén a főút mentén található E.S.T.M Kft  
telephelyének bővítéseként került kijelölésre, de erre tényleges igény 2006 óta nem mutatkozott. A cég – mely 
fémszerkezetek (jellemzően nyílászárók) gyártásával foglalkozik tevékenységét több épületben végzi, folyamatos 
fejlesztéseket hajt végre.  
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Bár a település szélén található, a lakóterületektől nem esik távol, meglévő, beépített lakóterület van tőle nyugatra és 
északnyugatra is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint zaj határérték túllépésre sosem volt panasz. A véleményező sem 
hivatkozik tényleges határérték túllépésre. Akárcsak a 3-as terület esetében, itt is fenn áll azaz eset, hogy mely szerint az 
üzem közelében meglévő lakóterület és  védendő épület található, így a lakóterületre vonatkozó fent említett rendelet 
zajterhelési határértékeit az üzemnek eddig is,  és az új lakóterület megvalósulása esetén is továbbra is be kell tartania.  
 
Összefoglalva: a lakóterületek zajvédelme a fentiek alapján már most is biztosított, a lakóterületek kijelölésének 
zajvédelmi akadálya nincsen.  

 
 

Egyéb módosítás a HÉSZ 21. § (4) bekezdésének módosítása. Az önkormányzat kérése, hogy – amennyiben a 
jogszabályok nem tiltják – az általános mezőgazdasági területen új állattartó épület a lakóterülethez 500 m-re legyen 
elhelyezhető. A jelenlegi előírás az alábbi:  
„(4) Új állattartó épületet felszíni vizektől 200 méternél közelebb, a meglévő, illetve tervezett lakóterülettől 1000 méternél 
közelebb elhelyezni nem szabad.” 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet 5.§ (3) és (4) bekezdése szerint:  
„(3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles 

tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. 
(4) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a 

környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és 
kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek 
és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, 
legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.” 
 
A (4) bekezdés szerint ez a védőövezet 300-1000 m-ben határozható meg. A hatályos HÉSZ a lehetséges maximális 
védőtávolságot szabályozza állattartó épületre vonatkozóan, holott a Kormányrendelet környezetvédelmi engedély, vagy 
egységes környezethasználati engedélyhez köti a védőtávolságot. Mivel az állattartásnak környezetkímélő technológia 
alkalmazása esetén bízhatása közegészségügyi kockázata nincs, ezért javasolható a lakóterülettől számított védőtávolság 
1000 m-ről 500 m-re történő csökkentése.  
 
Összefoglalásul: A módosítások a település környezetminőségére káros hatással nem lesznek, a mezőgazdasági 
területekből kijelölt lakóterületek szervesen illeszkednek a település belterületi lakóterületeihez.  A 3-as és 4-es módosítások 
területe, kereskedelmi szolgáltató gazdasági és ipari gazdasági övezetből történő lakóterületté minősítése a közvetlen 
lakókörnyezetre kedvező hatással lehet. 
 
3.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 
Monostorapáti község a 77. sz. főút mentén Tapolcától 10, Veszprémtől 40 km távolságban helyezkedik el. Ez az alapvető 
közlekedési tengely jó közlekedési kapcsolatokat biztosít a településnek. A falu környezetében lévő erdős hegyek/dombok 
között csak gazdasági földutak vezetnek észak (Taliándörögd), illetve dél (Szentbékkálla) felé. Ezek közúttá fejlesztése nem 
szükséges, illetve környezeti szempontok miatt nem ajánlott. A helyi, illetve magasabb szintű rendezési tervekben is 
szerepel egy elkerülő útszakasz kiépítése, melynek belterülettől északra vezetett nyomvonala közlekedési és környezeti 
szempontoknak is megfelelő. A külterületen ezen túl további gazdasági utak vannak a mező-, és erdőgazdasági területek 
feltárására. 
A település belterületének főútja a közút átkelési szakasza (Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca). A település utcái részben 
nőtt, részben tervezett szabályos utcák, melyek közül gyűjtő szerepkörűnek tekinthető néhány utca (Dörögdi, Dózsa, Iskola, 
Zrínyi stb.), melyek a közúthoz vezetik a forgalmat. 
A település belterületének jellemző használata a lakófunkció, sem a belterületen, sem a külterületen nincs olyan jelentős 
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célforgalmú létesítmény, mely a közút, vagy az utcák kapacitását jelentős mértékben lekötné. A település saját intézményei, 
illetve a belterület keleti részén lévő gazdasági terület forgalma is messze a kapacitás alatti igényeket támaszt most és a 
jövőben is. A település útcsatlakozásai, csomópontjai egyszerű kereszteződések, 2X1 sávval, forgalmi kapacitás probléma 
nélkül. 
Geometriai, illetve láthatósági adottságok biztonsági problémákat ugyanakkor felvetnek, elsősorban a közút íves szakaszai 
nem a legoptimálisabbak, de ezek mégis inkább átlagosan kényelmetlen belterületi jellemzőknek mondhatók, melyek 
reálisan nem változtathatók. Az út burkolata jó, így a sebesség betartásra vonatkozó figyelemfelhívással, megvilágítással a 
forgalom mégis viszonylag biztonságosan lebonyolítható. A 77. sz főút forgalma 2015-ben 4494 Ej/nap. 
Mindezek szerint tehát célzott közlekedési beavatkozások nem szükségesek, jelen módosítás a tervezett négy területi 
átsoroláshoz kötődik. 
 
A tervezett négy módosítás mindegyike beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területbe sorolását tartalmazza.  
A módosítások mindegyike lakóterület bővítés, összesen, illetve reálisan 50-100 Ej/nap célforgalmat jelentenek, melyek mint 
forgalom többlet környezetükben, illetve a főútra nézve forgalmi problémát nem jelentenek. 
 
Az 1. terület a település délnyugati részén helyezkedik el, az Arany János utca mellett. Jelenleg mezőgazdasági terület, 
minimális forgalommal, mely inkább a temető mögötti földutakon keresztül zajlik. A területhez az Arany János utcából egy 
kialakult földút szakasz vezet a zöldterületen keresztül. Az Arany János utca burkolata az 5,0 m szélességet meghaladja, jó 
minőségű, vízelvezetése megoldott, az utca szabályozási szélessége megfelelő, közművek elhelyezésre kerültek. 
A tervezett területátsorolás családi házas övezet kialakítását tartalmazza. A terület feltárása érdekében egy, vagy két 
merőleges utca nyitandó a terület belseje felé. Csak egy utca zsákutcát eredményezne, amely közlekedési és közmű 
szempontból egyaránt kedvezőtlen, ezért a mellékletben szereplő többutcás feltárást javasoljuk 12,0 m szabályozási 
szélességek kialakításával. 
A kb. 30 telekből adódó forgalmi többlet 20-40 eJ/nap, melyet úgy az Arany János utca, mind pedig a közút a jelenlegi 
kialakításuk mellett is problémamentesen elvezetni képesek. 
A tervezett új utcaszakaszokat a környező utcákhoz hasonló kialakítással javasolt kialakítani: kb. 5 m aszfalt útburkolat 
egyirányú lejtéssel, padkás kialakítás, egyik oldalon járda, másik oldalon vízelvezető (szikkasztó) árok kialakításával. 
A területet az Arany János utcán rendelkezésre álló rendszerekről kell közművesíteni, melyek viszonylag új kiépítésűek és 
tartalékkapacitással rendelkeznek. 
 
A 2. terület az előzőnél jóval kisebb terület, a belterület északabbra eső nyugati részén. Forgalmi szempontból kedvező, 
mivel két meglévő utcaszakaszhoz is kapcsolódhat a terület (Óvoda u., illetve az északi jelenlegi zsákutca). A meglévő 
csatorna-árok számára megfelelően biztonságos 4-4,5 m-es terület biztosítandó a tervezett közterületben, emiatt szükséges 
a 14,0 m-es szabályozási szélesség. Az árkon átvezető utak alatti átereszeket meg kell erősíteni, illetve ki kell alakítani, 
illetve a közműveket megfelelő védelem mellett kell átvezetni, de ezek bekerülése sem lehetetleníti el a fejlesztést. 
A kb. 10-12 telekből adódó forgalmi többlet 10-15 eJ/nap, melyet a környező utcák a jelenlegi kialakításuk mellett is 
problémamentesen elvezetni képesek. 
A tervezett új utcát kb. 5 m aszfalt útburkolat egyirányú lejtéssel, padkás kialakítással, egyik oldalon járda, másik oldalon a 
nagyobb méretű meglévő csatorna-árok. A közművek a Dózsa utcáról kell a területhez vezetni, itt minimális igényekről 
beszélhetünk. A csatorna-árkon történő átvezetés a szennyvízelvezetésnél problémát jelenthet, de megoldható védőcsővel, 
illetve nyomott rendszerrel is. 
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A 3. sz terület a meglévő 072 hrsz-ú úthoz csatlakozó terület. Ennek a meglévő közterületnek a környező utcákhoz történő 
csatlakozásai is megfelelőek, kedvezőek, a települési úthálózatban átkötő szerepe van, de ez nem jelent jelentékeny 
forgalmat.  
A tervezett lakótelkek közvetlenül, illetve két rövid közön keresztül kapcsolódnak az utcához. 
A kb. 16-20 telekből adódó forgalmi többlet 20-25 eJ/nap, melyet a környező utcák a jelenlegi kialakításuk mellett is 
problémamentesen elvezetni képesek. 
A tervezett új utcát kb. 5,5 m aszfalt útburkolat kétirányú lejtéssel, padkás kialakítással javasolt kiépíteni, egyik oldalon 
járdával, a viszonylag mélyebb fekvés miatt mindkét oldalon árok szükséges. 
A közművek a közelben rendelkezésre állnak, a meglévő és korábban tervezett gazdasági használat miatt jelentős 
kapacitással. A szennyvízcsatorna végakna a Dörögdi út sarkán szerencsére rendelkezésre áll, az ehhez történő 
csatlakozás gravitációsan is lehetséges. 
 
A 4. terület a 77. sz. közút közvetlen közelében van, ahol ma is rendelkezésre áll földút csatlakozás, minimális 
erdőgazdasági forgalommal. 
 
A tervezett kialakítás szerint a területet feltáró út közúthoz csatlakozó szabályozási szélességét mindenképpen jelentősen 
bővíteni szükséges a csatlakozásnál, a beláthatóság, illetve a biztonság érdekében. Ugyanakkor az útcsatlakozás forgalmi 
rendszere nem változik, sávbővítés, kanyarodósáv kialakítása a minimális forgalom miatt nem szükséges. 
 
A terület feltárására két azonos értékű változat is készült, a véglegesített megoldás jobban ütemezhető. 
Ennél a területnél mindenképpen a 77. sz. úthoz 
történő csatlakozás fejlesztése, illetve 
kiegészítése a fontos. A csomópont 
környezetében 10 m-t is meghaladó tervezett 
szabályozási szélesség bőven rendelkezésre áll 
azzal, hogy egy szervizút kialakítására biztosítunk 
helyet (ez földútként szintén megvan). 
A kialakítandó új útcsatlakozásnál legalább 6,0 m 
burkolatszélesség, lekerekítő ívek és 
gyalogosjárda helye biztosítandó- Emellett 
minimálisan a csomópontig (még inkább a terület 
keleti végég) a közvilágítás kialakítandó. 
Az középfeszültségű elektromos vezetékek alatt a beépítést az üzemeltetővel egyeztetni kell, esetleg egységes beruházás 
esetén a vezetéket földkábelben kiváltani az új közterületeken. Elképzelhető, hogy a terület kisfeszültségű megtáplálásáért 
a területen új transzformátort kell létesíteni, esetleg a környezetben lévőket fejleszteni. A közműveket a 77 sz. közút 
túloldaláról, a gazdaság területhez vezető rendszerekről lehetne a területhez továbbvezetni, vagy a Radnóti utca felől. 
Utóbbi hosszabb, kapacitásában kevésbé terhelhető, mégis egyszerűbbnek látszó megoldás, különösen, hogy az igények 
sem túl jelentősek. 
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3.6. HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
Hírközlési berendezés a területeken jelenleg nincs. A tervezett funkcióhoz hírközlési hálózatbővítés nem szükséges. Jelen 
tervmódosítás a hírközlési lehetőségeket semmiben nem változtatja meg. 
 
 
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A Forster Központ 2016. május 13-i előzetes véleményéhez csatolt adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a 
módosítással érintett tervezési területek műemlékvédelmi ill. régészeti szempontból nem érintett területek.  
Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy „Monostorapáti mind régészeti, mind műemléki szempontból kiemelkedően értékes 
és világörökségi várományos helyszín (Balaton-felvidéki kultúrtáj) részeként is számon tartott kulturális öröksége 
sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó. „ 
Kéri, hogy a települési dokumentumok értékvédelmi fejezeteit az adatszolgáltatásnak megfelelően aktualizálják, és a 
javaslatok a Kötv. 85/A. § (1) bekezdésében, valamint a Kr.2. 12. mellékletében meghatározott tartalommal összeállított, 
aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány megállapításai szerint készüljenek. 
 
 
Monostorapáti község hatályos településrendezési eszközeihez 2005 szeptemberében készült az akkori jogszabályi 
környezetnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány.  
A VMKH Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi  Osztálya az előzetes tájékoztató szakaszban nem adott 
véleményt,  de a Forster Központ adatszolgáltatása alapján a módosítási szándékok közvetlen örökségvédelmi érdekeket 
nem sértenek, ezért örökségvédelmi hatástanulmány nem készül.  
A hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatánál az új jogszabályi környezetnek megfelelő Örökségvédelmi 
hatástanulmány készítendő. Mivel a jelen módosítások csak külön-külön készülnek és a terv nem kerül egységesítésre, 
ezért az adatszolgáltatásnak megfelelő aktualizálás nem tud elkészülni ebben a fázisban, azonban a HÉSZ 1. és 2. 
mellékletét aktualizáljuk a kapott adatokkal.  
 
 
3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Monostorapáti Településrendezési  tervének módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült.   
A tervmódosítás összhangban van a módosított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000. évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel és 
Kormányrendeletekkel. 
 
Budapest, 2016 május 
 

                            
  Bárdosi Andrea        
 Vezető településrendező tervező         

              TT/1 01-4073         
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MELLÉKLET 
Az Állami Főépítész záró véleménye 

 
 












