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ELŐTERJESZTÉS 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
2017. szeptember 21-i ülésére 

a 
„Marcali Város településrendezési eszközeinek 2. számú módosítása” 

jóváhagyására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 197/2016. (XI. 24.) számú 
határozatával kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 2. számú 
módosítását. 
 
A településrendezési eszközök véleményezési anyagának egyeztetése az 
államigazgatási szervekkel, valamint az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. 
 
A véleményezési anyag partnerségi egyeztetése a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 4/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint megtörtént. A 
partnerségi véleményekre adott válaszokat a képviselőtestület 90/2017. (V. 18.) 
számú határozatával elfogadta. 
 
Az előterjesztés 1. melléklete a településszerkezeti terv leírás módosítása, 2. 

melléklete a településszerkezeti tervlap módosítása, a 3. melléklete „A Btv.4/13 
kiemelt térségi övezeti tervlap pontosítása”-t tartalmazó övezeti tervlap, 4. 
melléklete a helyi építési szabályzat- és a szabályozási tervek módosítása. 
 
Az állami főépítész záró szakmai véleményében – észrevétellel – a módosítást 
elfogadásra javasolja. Az általa tett észrevétel alapján a jóváhagyásra váró anyag 
javításra került. (Az állami főépítész záró véleményét az előterjesztés 5. melléklete 
tartalmazza.) 
 
Kérjük, hogy a Képviselő-testület határozattal fogadja el a módosított 
településszerkezeti terv-módosítást, valamint alkossa meg a helyi építési szabályzat 
és az annak mellékleteit képező szabályozási tervek módosításáról szóló rendeletet. 
 



 
Határozati javaslat 

 
 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
98/2013 (VI.27.) sz. Kt. határozattal megállapított, 180/2016. (XI.09.) sz. Kt. 
határozatával módosított Településszerkezeti tervét módosítja az előterjesztés 
1. melléklet szerinti Településszerkezeti leírás módosítás, a 2. melléklet 
szerinti Településszerkezeti tervlap módosítás valamint a 3. melléklet szerinti 
„A Btv.4/13 kiemelt térségi övezeti tervlap pontosítása” című tervlap szerint.  
 
 
 
 Felelős: Dr. Sütő László 
   Polgármester 
 Határidő: értelem szerint  
 
 
Marcali, 2017. szeptember 1. 
 

 
      Dr. Sütő László 
           Polgármester 



1. melléklet a ../2017. (…) sz. határozathoz  
 

A 98/2013 (VI.27.) SZ. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT  
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 
 
1.1. Területfelhasználás  
 
A 98/2013 (VI.27.) sz. határozattal jóváhagyott, 18/2016. (XI.09) sz. határozattal módosított 
Településszerkezeti terv az alábbi területeken módosul: 
 
1. Marcali Szőlőhegy (Középhegy) déli oldalán, a 04/13 hrsz-ú út menti területek (04/1-29 hrsz) és a 

05 hrsz-ú út déli oldalán fekvő 06/12-15 hrsz-ú terület általános mezőgazdasági területből 
kertes mezőgazdasági területbe kerülnek átsorolásra.   

 
A településszerkezeti terv leírás 3. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE c. fejezet 3.2. 
Beépítésre nem szánt területe c. alfejezete a „MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK-re vonatkozóan az 
alábbiak szerint módosul:  
 
„MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK  

 „Kertes mezőgazdasági terület a szőlőkataszteri I. osztályú területeken kívüli szőlőhegyek (volt 
zártkertek) és zártkerti használathoz hasonló területhasználatú, felaprózódott mezőgazdasági területek. 
Ezen területfelhasználási egységben, művelt telken a szerszámok és termények tárolását, a 
szőlőgazdálkodást és borászatot, továbbá a borturizmust szolgáló épületek és pince létesíthető. 
A területfelhasználási egység belterülethez szervesen kapcsolódó külön meghatározott övezeteiben 
lakóépület is létesíthető, állattartó telep és birtokközpont azonban nem alakítható ki.” 
 
2. VÁLTOZÁSOK 
 
Az 1-es fejezet tartalmazza a beépítésre nem szánt területen, mezőgazdasági területen belüli változást. 
A változás 5,83 ha területet átsorolását jelenti. A területfelhasználáson belüli változás nem jelentős, 
beépítésre szánt területeket nem érint a módosítás.  
 
3. TERÜLETI  MÉRLEG 
 
Marcali területén az általános mezőgazdasági terület nagysága a módosítás következtében 5,83 ha-al 
csökken, a kertes mezőgazdasági terület területe 5,83 ha-al nő.   
 
4. A TERÜLETRENDEZÉSI TEVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
A módosítással érintett terület a Balaton törvény térségi szerkezeti tervén mezőgazdasági térség. A 
kiemelt térségi övezetek közül a módosítással érintett terület M-1 jelű Általános mezőgazdasági 
területbe tartozik, de a módosítás jellegének megfelelően M-2 Kertgazdasági övezetbe kerül a 
pontosítás során. Jelen határozat melléklete a Btv 4/13 sz. mellékletének megfelelő kiemelt térségi 
övezeti lehatárolás.  
 
A 3. melléklet szerinti lehatárolással az M-1 Általános mezőgazdasági terület 4282,13 ha-ról 4273,3 ha-
ra csökken, mely a Balaton törvényi területtől - 4,31 %-al tér el. Az M-2 Kertgazdasági terület 599,95 ha-
ról 605,78 ha-ra nő, mely a Balaton törvényi területhez képest + 4,5 %, mely értékek tehát az +/- 5 %-os 



eltérésen belül vannak, így megállapítható, hogy a módosítás a Balaton törvénnyel és az OTrT-vel 
egyaránt összhangban van.  
 
5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 
 
A módosítás következtében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 
aktivitásérték számítást nem kell elvégezni.  



2. melléklet a ../2017. (….) sz. határozathoz 
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településrendezési tervi pontosítása (Btv. 4/13. tervlap szerinti övezetek)

2017 július
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3. melléklet a ../2017. (...) sz. határozathoz



Az előterjesztés 4. melléklete 
 

Marcali Város Önkormányzata  Képviselő-testületének ../2017 (…... ) önkormányzati rendelete 
Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Marcali Város Önkormányzatának 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 településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. 
fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 1.3., 1.5., 1.8., 1.9., 1.12., 1.13., 1.16., 1.17., 1.21., 1.22., 1.24., 1.40. és 1.41. 
mellékletét képező SZT-1 Szabályozási terv 3., 5., 8., 9., 12., 13., 16., 17., 21., 22., 24., 40. és 41. 
szelvényén valamint a 3. mellékletét képező SZT-3 Szabályozási terven a változtatással érintett terület 
határa által jelölt részterületére vonatkozó normatartalma helyébe az e rendelet 1-3. melléklete (és 
abban foglalt részletei) szerinti részterületek normatartalma lép.  
 
2. § (1) A Rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

„(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő, kertes, több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, 5,5 ill. 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű, 
legfeljebb négy lakásos, Lke13 jelű építési övezetben legfeljebb hat lakásos épületek 
elhelyezésére szolgál. „ 

(2) A Rendelet 23.§ (2) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:  
„(2)  A Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető főépület a következő 
rendeltetéseket tartalmazhatja: 

a) lakó (legfeljebb 4 lakás, kizárólag az Lke13 jelű építési övezetben legfeljebb 6 lakás), 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakóterületi követelményeknek megfelelő kereskedelmi, 

szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,  
d) kulturális,  
e) szállás jellegű,  
f) sport.” 

(3) A Rendelet 23.§ (5) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:   
 „(5) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a 
következők:” 

 
övezeti 

 jele 
beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Lke1 O 30 5,5 600 50 

2. Lke2 O 30 5,5 700 50 

3. Lke3 O 30 5,5 450 50 

4. Lke4 SZ 30 5,5 800 50 

5. Lke5 SZ 30 7,5 1200 50 



6. Lke6 IKR 30 5,5 600 50 

7. Lke7 Z 30 5,5 450 50 

8. Lke8 HZ 30 5,5 600 50 

9. Lke9 HZ 25 5,5 1000  50 

10. Lke10 O 30 5,5 900 50 

11. Lke11 Z 30 7,5 180 50 
12. Lke12 SZ 30 7,5 800 50 
13. Lke13 SZ 30 7,5 1200 50 
 

3. § (1) A Rendelet 26.§ (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 
 „ (5)  Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a 
következők:” 
 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Vi 1 SZ 30 9,0 2000 30 

2. Vi 2 SZ 30 7,5 2000 30 

3. Vi 3 SZ 50 10,5 700 20 

4. Vi 4 K 40 7,5 2000 20 

5. Vi 5 SZ 40 10,5 2000 30 

6. Vi 6 SZ 40 5,5 800 20 

7. Vi 7 SZ 30 7,5 4000 40 

 
4. § (1) A Rendelet 27.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 
 „ (4)  Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a 
következők: 
 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Gksz1 SZ 40 7,5 500 20 

2. Gksz2 SZ 50 9,0 2000 20 

3. Gksz3 SZ 40 7,5 1500 30 

4. Gksz4 SZ 35 9,0 3000 30 

5. Gksz5 SZ 35 9,5 5000 40 

6. Gksz6 SZ 50 10,5 5000 20 

7. Gksz7 O 35 7,5 1500 40 

8. Gksz8 SZ 40 9,0 4000 30 

9. Gksz10 SZ 30 12,5 5000 30” 

 
5. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.   
 

 
 

 
           

  Dr. Sütő László                                Bödőné dr. Molnár Irén 
polgármester Címzetes Főjegyző 

 
 

 



1. melléklet a ../2017. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
A HÉSZ 1.9. mellékletének módosítása (SZT-1 Szabályozási terv 9. szelvény részlete)  

 



2. melléklet a ../2017. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 





  



 
 
 
 



 



 

 
3. melléklet a ../2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 









TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
 Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, 

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A Kányai Ingatlanforgalmazási Kft. (8700 Marcali, 

Orgona utca 17.) kezdeményezésére a Noszlopy G. 

u. – Lengyelkert u. – Táncsics M. u. – Nagygombai 

u. által határolt tömbben – a Jázmin u. két oldalát, 

valamint a Nagygombai u. északi oldalát érintően – a 

HÉSZ- és belterület szabályozási terv módosításra 

kerül. 

A Marcali zártkert 04/1-24 hrsz. és a 06/12-15 hrsz.-

ú telkek átsorolása általános mezőgazdasági 

területből (MÁ) kertes mezőgazdasági területbe 

(MK), mivel jelenleg a területeket kertes 

mezőgazdasági területként használják. A telkek 

0,15-0,25 ha nagyságúak, beépíthetőségük 

elősegítése érdekében indokolt a módosítás. 

Hibajavítás keretében a szabályozási terv és a HÉSZ 

ellentmondásai javításra kerülnek. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:  
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 197/2016. (XI. 24.) számú határozatával kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 2. 

számú módosítását. A településrendezési eszközök véleményezési anyagának egyeztetése az államigazgatási szervekkel, valamint az érintett területi és 

települési önkormányzatokkal és a partnerekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. Az állami főépítész záró szakmai véleményében – 

észrevétellel – a módosítást elfogadásra javasolja. A rendelet megalkotása nélkül a tervezett építési szándékok nem valósulhatnak meg, illetve a HÉSZ meglévő 

ellentmondásai nem szüntethetők meg. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állna Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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