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JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 
 

Somlószőlős község Önkormányzata képviselő-testületének  
121/2013. (XI.20.) határozata  

Somlószőlős község 80/2010. (IX.22.) határozattal elfogadott és  
24/2013 (III.27.) határozattal módosított  

Településszerkezeti leírásáról és településszerkezeti tervéről szóló  
módosításáról 

 
1. Somlószőlős Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7. §. (3) bekezdésének b) pontja alapján Somlószőlős község 
Településszerkezeti Tervét a határozat mellékletét képező formában és tartalommal 
módosítja. 

2. A településszerkezeti terv módosítás szöveges és rajzi munkarészből áll. A 
településszerkezeti terv módosítás szöveges része a határozat 1. melléklete. A 
településszerkezeti terv módosítás rajzi része a határozat 2. melléklete. 

3. Ez a határozat .............................-án lép hatályba.  

 
 

 Bodnár György Szlottáné Turi Edina 
 polgármester jegyző 

 

1. MELLÉKLET – TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS 
Somlószőlős község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 80/2010. (IX.22.) sz. határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti leírást az alábbiak szerint módosítja1: 

 
14. oldal, a szerkezeti leírás 3.2.3.6 Különleges terület borgazdasági terület (K-bg)  

3.2.3.6. Különleges terület - borgazdasági-terület (K-bg) 

Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település és Somló-hegy 
borgazdaságához és borturisztikához kapcsolódó fejlesztéseinek célterületei. A területen a 
gazdasági, az átmeneti ott tartózkodást szolgáló valamint szociális funkciók mellett turisztikai, 
ellátási, vendéglátási funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, 
bemutató, oktatási épületek helyezhetők el.  

Borgazdasági terület a Somló-hegyen a 2578 hrsz-ú Szent Márton-pincészet telephelye. 

Új különleges terület – borgazdasági terület 

• a település Somló-hegy felőli, a nagyüzemi szőlőkhöz kapcsolódó belterületi része került e 
területfelhasználási egységbe ez által biztosítva az igényesebb borturisztikai és szállás 
jellegű szolgáltatások fejlesztési lehetőségét, valamint a borgazdasági fejlesztéseket. 
(621/18 hrsz), 

• a Somló-hegyen a 2579 hrsz-ú terület a Szent Márton-pincészet telephelyének bővítése 
céljából. 

2. MELLÉKLET - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (TSZT-M2) 
 

                                         
1 A szürke színnel kiemelt részek a határozat módosítással érintett részei 
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II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2013. (XI.28.) RENDELETE  
A 7/2010. (IX.23.) RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT ÉS  

5/2013. (III.24.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT  
SOMLÓSZŐLŐS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Somlószőlős község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) 
pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben 
részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010 (IX.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

HÉSZ) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) E rendelet csak az SZT-1 jelű, M=1:4.000 méretarányú belterületi, az SZT-2 jelű, 

M=10.000 méretarányú külterületi valamint az SZT-3 jelű, M=1:4.000 Somló-hegyre 
vonatkozó szabályozási tervlapokkal (továbbiakban: Szabályozási terv), valamint az SZT-
M1, SZT-M2 jelű szabályozási terv módosításokkal (továbbiakban szabályozási terv 
módosítások) együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.” 

 (2) A HÉSZ 1.§ (2) bekezdés a következőkkel egészük ki: 
„(2) Jelen építési szabályzat mellékletei:  

a) 1. melléklet: Művi értékvédelem – helyi védelem 
b) 2. melléklet: Sajátos jogintézmények 
c) 3. melléklet: Szabályozási Terv 
d) 4. melléklet: Szabályozási terv módosítások (SZT-M1, SZT-M2)” 

2.§ A HÉSZ 2.§ a következő ponttal egészül ki: 
„9/A. Kialakult telek: Azon építési telkek vagy telkek összessége, amelyek felosztása már 

megtörtént, tovább nem oszthatók, telekalakítás telekegyesítésen és telekhatár-
rendezésen kívül nem végezhető. Telekhatárrendezés esetén az érintett telek területe 
maximum 10%-ban módosulhat. 

3.§ (1) A HÉSZ 59.§ (3) bekezdésében található táblázat a következők szerint módosul: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

 (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutatója 
K-bg1 SZ 5000 60 35 5,0 30 0,6 

K-bg3 O K K 30 4,5 40 0,3 
 

K kialakult állapot  
SZ szabadonálló beépítés 
O oldalhatáron álló beépítés 

 (2) A HÉSZ 59.§ a következő bekezdéssel egészük ki: 
„(5) K-bg3 építési övezet területén az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja 

meg a 6,0 m-t.” 
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4.§ (1) A HÉSZ 60.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul: 
„(5) A K-bg3 építési övezet területe országosan védett természeti terület, és történeti táj 

területén található, ezért e rendelet Helyi védelem – történeti tájra, valamint a Táj- és 
természetvédelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: 

a) az építési övezet területén lapostetős épületrész is elhelyezhető; 
b) az építési övezet területén kivételesen fekvő ablak is elhelyezhető.” 

5.§ A HÉSZ 4. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerinti tervlappal (SZT-M2) egészül ki. 

6.§ Hatályát veszti a HÉSZ 60.§ (2), (3) bekezdése. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

Somlószőlős, 2013. 
 

 
 

Bodnár György Szlottáné Turi Edina 

Polgármester Jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetése megtörtént a Község hirdetőtábláján 2013. ………………….-án.  
 
 
 Szlottáné Turi Edina 
 Jegyző 
 
 
1. MELLÉKLET A 11/2013. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 
SZABÁLYOZÁSI TERV (SZT-M2) 
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MELLÉKLET – FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓ VÉLEMÉNY 

 
 



FEJBR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Epítésügyi és Örökségvédetmi Hivatal

Allami Főépítészi Iroda

Ugyszám:
Ugymtezo:

Hiv. szám:

FEDlOll97-10/2013, Tárgy:
Dunajcsik Zsuzsanna
B 221512-250

Somlószőlős község településrendezési terveinek
módosítása, a Somló hegy északi lejtőjén találhatő
K-bg3 (különleges beépítésre szánt borgazdasági
terület) övezet területének kiterjesaése a 2579
hrsz.-ú. ingatlanra.

- végső szakmai vélemény -

Somlószőlős Község Polgármestere
Bodnár György úr. polgármester
SOMLOSZOLOS
Kossuth L. u. 164
8483

Tisztelt Polgármester Úr!

Somlószőlős község településrendezési terveinek tárgybeli módosításával kapcsolatos tervdokumentá-
ciót áttekintettem, arlól az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi, LXXVII. Tör_
vény (tovóbbiakban: Etv,) 8. §-a, a településfejlesáési koncepciórő1, az integrált településfejlesáési
st4tigiéró!.€aElqpt!Ér§ldezési eszközökről, vaiamint egyes településrendezési sajátos jogintén.né-
nyekről szóló 3 14l20l2. (XI. 8.) Kormányiéndelet (Etjr.) 40. § (2) a) bekezdés szerint az alábbi végső
szakmai vélemény.t adom.

A beérkezett tervdokumentáció
Jelen véleményem alapja az Irodámhoz 2073. augusztus 16-án érkezett, a Völgyzugoly Műhely Kft.,
Solymár (Ferik Tünde vezető településrendező teryező lrT-É. B-0259l) általkészitett ,,Somlószőlős
telepüIésrendezési terv módosítása Szení Márton pincészet fejlesztése főépítészi záró véleményezésre
megküldött anyag ... 20]3. június " megnevezésű';ervdokumentáció, valamint a2013. október 10_én
érkezett hiánypótlás

A tervezési munkát az 10412006. (IV.28,) Kormányrendeletben meghatározott tervezői jogosultság
szerinti tewező irányításával végeúék. A tervlapokon a vezető tervező neve, tervezői névjegyzék
száma feltüntetésre került, az aláírásokat a jóváhag,.,,ást megelőzóen pótolni szükséges.

Hatál}zos településrendezési eszközök
településfejlesZési koncepció 6612009. (VII.2l,) sz, képviselőtestületi határozat;
településszerkezeti terv 80/20l0. (IX.22.) sz. képviselőtestületi haározat;
helyi építési szabályzat és szabályozási terv 7 /2ü10. (IX.23.) sz. képviselőtestületi rendolet.

Fenti hatályos településrendezési eszközök Irodám tervtárában megtalálhatók.

Tervezési feladat
1. számúmódosíLás: Somló hegy északi lejtőjén található K-bg3 (különleges beépítésre szánt bor-

gazdasági terület) övezet területének kiterjesztése a2579 hrsz.-ú. (elenleg Mk2
övezeti besorolású) ingatlanra.

2. számű módosítás: a település belterületétől délre, a 847I j. út melletti általános mezógazdasági
terület területfelhasználásárak megváltoztatása (szántóterületből rét, legelő
terü|etre) a biológiai aktivitásérték visszapótlása céljából.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvar, Szent István tér 9. Ügyintézés helye: 8000 Székesfehéwár,Yárköút22-24
Tel:22l512-250,06l301248-9455 Fax: 22l512-259 e-mail: allami.foepitesz@fejer.gov.hu



Egveztetési eljárás
a község képviselőtestiilete a településrendezési tervek módosításának szándékrárő13l20l3. (I.16).
sz. határozatában, a partnerségi egyeáetésről 3612013 . (I. 16.) számú határozatában döntött.
azEljr,37. § szerintitájékoúatási szakaszban FED/O1/97-2lA0l3. iktatószámon (2013. miárcius 1-
én) kelt levelemben adtam tájékoztatást.
azEljr.38. § szerinti véleményezési szakaszban FED/O1197-612013. iktatószámon (2013. május
17-én kelt levelemben adtam véleményt.
az e|térő vélemények egyeztetésére egyeztető tárgyalás nem került összehívásra.
a véleményezési szakaszlezárásáról a képviselőtesttilet 6812013. (VI.26.) száműhatározatában
döntött. A döntés Eljr. 39. § (3) bekezdés szerinti közzétételéről információval nem rendelkezem.
a partnerségi eryeztetés lezárásárő| a község polgármestere 2013, október 8.-an kelt ,,Nyilatko-
zat" -b an adott táj éko rtatást.

Eryeztetési eliárásban résztvevők véleménye
AzBljr.40. § (1) bekezdése értelmében a megküldött dokumentáciőhozcsatolásra kerültek azeljárás
során beérkezett vélemények, a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumok egy pél-
dánya, továbbá azok másolati példánya elektronikus adathordozón.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumokat átviZsgálvaazalábbiakat állapítottam meg:
azEljr.37. §-a szerinti előzetes tájékonatási sz,akaszban, valamint azBljr.38. §-a szerinti vélemé-
nyezési szakaszban érkezett vélemények az I. és 3. mellékletben kerültek összefoglalásra (a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság véleménye hiánypótlás keretében került megküldésre).
azBljr.37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban a Balaton-felvidéki Nemzeti Parklgazga-
tóság, azOrszágos Vízüryi Főigazgatóság, a VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, va-
lamint a szomszédos települési önkormányzatok (kivétel Pápasalamon község) nem nyilatkozott.
azEljr.38. §-a szerinti véleményezési szakaszban VMKH Közlekedési Felügyelőség, a a Forster
GY"luNérnzeti Örökseggazdálkodási és Szolglltató Központ, a VMKH Föidlr.ivata§,a Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság nem nyilatkozott.

AzBljr.37-38. § szerinti egyeáetés során keletkezelt, a tervezési munkát meghatározó észrevételek:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4404012013.
iktatószámú (Z0l3. május 9-én kelt) véleményben foglalt jogszabá|yi előírások - a tényleges tevé-
kenységre vonatkozó feltételek és küszöbértékek - betartása mellett atárgyi módosítás ellen kifo-
gást nem emelt.

Szakmai vélemény
a szerkezeti tervlapon a területfelhasználás jelkulcsát a leírással (valamint a helyi építési szabály-
zattal) össáangban kell rögzíteni (Bg helyett K-bg).
a helyi építési szabá|yzattervezet 1. § (2) bekezdésében a hatályos szabá|yozási tervlapra a terv-
alap azonosítókkal szükséges hivatkozni (SzT-'| , SzT-2).
az alátámasáó munkarészek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
25311997. (XII. 20.) Kormányrenf,elet (a továbbiakban: OrEr; 2. § (6) bekezdése szerint a módo-
síás j ellegének megfelelően elkészültek.
az egyes tervek, illetve programok környezeti l tizsgálratáről szőlő 212005. (I. 1 1 .) Kormányrendelet
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását az 1. § (3) bekezdésre firyelemmel az Önkormányzat
nem tartotta szükségesnek (2013. március 18-án kelt ,,Nyilatkozat").
új beépítésre szántterület kijelölésével egyidejűleg- az'Étv.l. § (3) b) pont szerint - a biológiai
aktivitásérték számítása megtörtént, a különbözet a belterülettől délre, a 8411 j. út meltetti általá-
nos mezőgazdasági terület - szántő általános mezőgazdasági terulet - gyep övezetbe kerül, A bio-
lógiai aktivitáséfték szintentartását a településszerkezeti tervben (leírás) kell igazolni L9l2007 "

(IV.3.) ÖTM rendelet 1/A. §].
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a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66. § (1) bekezdés szerinti örök-
ségvédelm i h atástanulmány elkészítését tárgyi feladat nem indoko lta.
a tervdokumentáció részét képezi az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (a továbbiakban: OTrI), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Kőzgyőlésének
5l20I|. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított 512005. (Y.27.) számú rendeletével (a to-
vábbiakban: Meglei Terv) va|ő összhang bemutatása. A szőlőkataszterből való kivonás megtör-
tént, ennek megfelelően a munkarészt (tervdokumentáció l0. oldal) pontosítani szükséges.

AzEIjr.37. § szerintitájékoztatási szakaszban és az Eljr.38. § szerinti véleményezési eljárásban je|ez-
tem, hogy az OTrT 8. § (1) bekezdés szerint ,,Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szán területté nem minősíthető", ezért kértem a
terület termőhelyi katasáerből történó kivonásának igazolását. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Növénytermesáési és Kertészeti Igazgatőság 04 .I n893-4l2013 , iktatószámú (2013 .04 ,17 -én
kelt) határozatában a Somlószólős 2579 hrsz.-ú foldrészletet a szőlő termőhelyi katasáerből kivonta,
így a beépítésre szánt terület kijelölésének jogszabályi akadálya megszűnt.

Somlószőlős község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének tárgyi módosítására irányuló zárő szahnai véleményem egyetértő, javasolom annak
testületi jóváhagyását.

Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a firyelmet:
AzEljr.43. §-a szabá|yozza a településrendezési eszköz elfogadási és hatálybaléptetési szal<aszát,
melynek (1) bekezdése szerint az legkorábban
-- -Jeljes eljárá§ esetén a telepli_lésrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. na-

pon, de leghamarabb az elfogid?§tól számított 30. napon,
azegyszerűsített eljárás esetén atelepülésrendezési eszköz (2)bekezdés szerinti közlésétkövető 5.
napon, de leghamarabb az elfogadástől számított 15. napon,
a tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő napon

lép hatályba.

AzBljr.43. § (2) bekezdés szerint a településrendezési eszköz közlése: a polgármester a településren-
dezési eszkön - az elfogadásáról sző|ő jegyzőkörrywel eryütt - a képviselő-testületi döntést követő
15 napon belül megküldi az á||ami öépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási
szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumenttrmok elérését biztosítva 15 napon belüI érte-
síti az állami főépitészt és az eljárásban résá vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehető-
ségéről.

A foépítészi tevékenységről szóló 19012009. (IX. i 5.) Kormányren delet 7 , § h) pontja szerint az állami
főépitész ellátja azEljr. -ben meghatározott szakmai feladatokat. AzEljr.43. § (3) bekezdése szerint,
amennyiben az állami főépítész vagy az eljárásban részt vevő ál|anigazgatási szerv jogszabályi ütkö-
zést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester
egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntésjogszerűségével kapcsolatos törvényessé_
gi felügyeleti eljárás lefolytatását

AzBljr.43. § (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Pw. t.
§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról: amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei
fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, vala-
mintaz egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásről.
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Felhívom továbbá a firyelmet, hogy az Epítésügy Dokumentációs és Információs Központról, vala-
mint az Orságos Építésügyi NyilvrántarUáirOl szOtO 3l3l20!2. (XI. 8.) Kormiányrendelet 4. § (l) be-
kezdés e) pontja alapján a településrendezési es,zközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-
mellékletet az önkormányzat döntését követö 30 napon belül a jeryző köteles a (2) bekezdés szerint a
Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni, illetve megküldeni.

A végső szakmai véleményezési szakaszban a nyilatkozatomat az Eljr. 40. § (2) bekezdés a) pontja
alapján adtam ki.

Székesfehérv ár, 2013. ol<taaer ./.€,.

íÁ, l*
Fakász Tamás
állami föépítész W

.- *] i1.;ij.iiril§a;g§6:..*,.
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