
1000  Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 

Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 

5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelt módosításáról 
 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) és 7. § (3) bekezdésének c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. § (1) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szigliget Község Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban : HÉSZ) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) E rendelet csak a dr. Laposa József vezető tervező (TT/1T01-5032) és L. Balogh 

Krisztina településtervező (TT 14-0007/2012) által készített SZT-1; SZT-2; SZT-3; SZT-4; 

SZT-5; SZT-5M1; SZT-6 jelű, M=1:2000 léptékű szabályozási tervlapokkal együtt érvényes, 

azzal együtt  értelmezendő és alkalmazandó.” 

 

2. § A HÉSZ a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

 

„1/A. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Beépítettség: a bruttó földszinti alapterület és a telekterület hányadosa  

2. Beépítési vonalak: az építési határvonal és az építési helyet határoló vonalak, melyek az 

OTÉK értelmezésében a telek felszínén értelmezendő 

3. Eltérő jellegű épület: műemléki jelentőségű területen, a meglévő környezettől 

megjelenésében, beépítési módjában, építménymagasságában jelentősen eltérő épület. Az 

épület esetleges bontása esetén az új épület nem feltétlenül a régi helyére építendő vissza, a 

beépítés módja az övezet előírásai határozandó meg. 

4. Épületszélesség: az épület utcai homlokvonalának a homlokzattal párhuzamosan mért 

szélessége. Az utcai homlokvonal szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú 

épületkiugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal síkjára állított 45 fokos egyenes érint. 

Az oldalirányú épületkiugrások utcai homlokvonalra vetített összege lakó és üdülő 

övezetekben nem haladhatja meg a 7,0 m-t. 

5. Főépület: a telek fő rendeltetés szerinti funkciójú épülete. 

6. Homlokzatmagasság (H): az építmény terepcsatlakozása feletti vetületének átlagos 

magassága, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát. 

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12 m-nél távolabbi (hátrább álló) 

építményrészeket, 

c) a vizsgálat homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem 

haladó összhosszúságú és legfeljebb 3 m magasságú tetőfelépítmény, 

építményrész, attika, álló tetőablak stb., 

d) terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá 

e) a magastető és oromfalainak 6 m-t meg nem haladó magasságú részét. A gömb, 

félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) 

homlokzatmagasságát, ha az a 

f) 12 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, 
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g) 12 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6 m-rel csökkentett értékében 

kell meghatározni 

7. Műemléki terület: gyűjtőfogalom az egyedileg védett műemlék területére, a műemléki 

jelentőségű területre és a műemléki környezetre. 

8. Nyúlványos (nyeles telek): olyan telek, mely telekmegosztás során jön létre, úgy hogy a 

megosztást követően kialakul egy, a közterülettel továbbra is homlokvonalával kapcsolódó 

telek (visszamaradó telek) és egy „hátsó” telek (nyeles telek), mely a közterülethez mindössze 

egy, min. 3 m széles teleknyúlvánnyal kapcsolódik. 

9. Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási Tervekben előírt 

telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés stb.) maradéktalanul elvégezték, 

s azt végrehajtották (kerítésáthelyezés, épületbontás), valamint az ingatlanon található 

építmények / épületek az ingatlan nyilvántartásban is szerepelnek. 

10. Támfalgarázs: Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedett, de így is 

legfeljebb 1,0 m-t emelkedik ki a környező terepszintből, és mindössze az utcai 

homlokvonalon van homlokzati felülete. 

11. Telekalakítási terv: 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet alapján készítendő terv, legalább 

tömb nagyságú területre. (lásd 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések) A telekalakítás csak 

meglévő, vagy szabályozási terv szerint tervezett szabályozási vonal (meglévő, tervezett) 

figyelembe vételével készülhet. Ha a telekalakítási terv készítése során közterülethatár 

módosítása is szükségessé válik, úgy szabályozási tervet kell készíteni. 

12. Terepszint alatti beépítés: olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is - a 

bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és 

a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van, 

és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, 

amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. pince, 

támfalgarázs).” 

 

2. § (1) A HÉSZ 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„f) Az övezet területén új épület - az eltérő jellegű épületek kivételével – kizárólag a meglévő 

épület, helyére, - illetve a telektömbben kialakult beépítéshez igazodva - annak kontúrjait, 

magasságát megtartva, megjelenésében a korábbi épület jellegéhez igazodva és a 38.§-ban 

foglalt egyedi építési előírásokat betartva építhető csak.” 

 

(2) A HÉSZ 7. § (3) bekezdés a) pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép 

 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Sor-

szám 

Övezeti 

jellege 

Beépítési 

módja 

Legkisebb területe m
2 Legnagyobb 

beépítettsége 

% 

Építmények 

legnagyobb 

építményma-

gassága (m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

aránya % 

Terepszint 

alatti 

beépítés % kialakítható beépíthető 

 A B C D E F G H 

1 Lf-M K(0) K 
Lásd : 4. 

melléklet 
K(20) K(2,6) 55 

5 %, de 

max. 80 m
2 
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(3) A HÉSZ 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Műemléki jelentőségű falusias lakóterület telekszerkezete védett, az övezet területén 

telekalakítás nem végezhető, kivéve, ha az összevonás földhivatali kataszteri térképekkel 

igazoltan korábbi állapotokat jobban tükröző állapot eredményez. Üres, be nem építhető 

telkek a 4. melléklet szerint részben, vagy egészben a szomszédos telkekhez csatolhatók. Az 

övezet területén a jelenlegi beépítési vonalak
1
, az eltérő jellegű épületek kivételével (lásd: 

Értelmező rendelkezések) a településkép megőrzése érdekében szigorúan megtartandók.” 

 

3. § A HÉSZ 17. § (4) bekezdésébe foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Sor-

szám 

Övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Legkisebb területe m
2 

Leg-

nagyobb 

beépített-

sége % 

Építmények 

legnagyobb 

építmény 

magassága 

(m) 

Minimális 

zöld-

felületi 

aránya % 

Terepszint 

alatti max. 

beépítés 

% 
kialakítható beépíthető 

 A B C D E F G H 

1 Üh1(-L) SZ 1400 1000 10(15) 4,5 65 

5 % 

de max. 

80 m
2 

2 Üh2(-L) SZ 1000 700 15 4,5 60 

3 Üh3 SZ 1000 700 10 3,5 65 

4 Üh4(-L) SZ 1400 1000 15 4,5 60 

5 Üh5(-L) SZ 1000 1000 15 4,5 65 

6 Üh6(-L) SZ 700 550 15 4,5 60 

7 Üh7 SZ 550 550 15 4,5 60 

 

 

4. § A HÉSZ 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A tájkarakter megőrzése érdekében a zöldterületek kialakítása, felújítása során honos 

növényfajok telepítendők. (A 3. melléklet szerinti Balaton-felvidéki Nemzeti Park által 

javasolt növénylista felhasználásával.)” 

 

5. § A HÉSZ 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Szigliget országos művi értékvédelem alá eső épületeit, a műemléki jelentőségű terület, 

valamint az ezekhez tartozó műemléki környezetek lehatárolását a HÉSZ 1.melléklete, 

valamint az SZT-jelű szabályozási tervlap tartalmazza.” 

 

6. § A HÉSZ 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Szigliget régészeti területeit a HÉSZ 2. melléklet tartalmazza, az egyes területek az SZT-

jelű szabályozási terven pontosan lehatároltak. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lásd: Értelmező rendelkezések k) pontja 
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7. § A HÉSZ 

 

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában „lásd 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg 

helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg,  

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában „lásd 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg 

helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg, 

c) 3. § (3) bekezdés g) pontjában „lásd 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg 

helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg, 

d) 3. § (4) bekezdés f) pontjában „lásd 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg 

helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg, 

e) 3. § (5) bekezdésben jelölt lábjegyzet „Javasolt növényeket lásd HÉSZ 4. melléklet” szöveg 

helyébe „Javasolt növényeket lásd HÉSZ 3. melléklet” szöveg, 

f) 7. § (5) bekezdésben jelölt lábjegyzet „1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg 

helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg,  

g) 10. § (2) bekezdés ac) pontjában jelölt lábjegyzet „1. sz. melléklet: Értelmező 

rendelkezések” szöveg helyébe „Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg, 

h) 38. § (1) bekezdésben „lásd. 1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések” szöveg helyébe 

„Lásd: Értelmező rendelkezések” szöveg  

lép. 

 

8. § Hatályát veszti a HÉSZ 2. függeléke. 

 

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.   

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

  Balassa Balázs    Lutár Mária 

    polgármester       körjegyző 

 

 

Záradék 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. június 11. 

 

 

Lutár Mária 

  körjegyző 

  

 


