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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2016. augusztus 9-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Gyarmati Tamás - Városi főépítész 
Hársfalvi József Irodavezető - Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: Fercsák Ágnes településtervező, településmérnök 
Fazekas Róbert településmérnök

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2016. (III.25.) Kt. határozatával döntést 
hozott a településrendezési eszközök részleges módosításáról. A hivatkozott határozatot
megalapozó előterjesztésben bemutattuk a tervezett módosításokat. A folyamatban lévő 
véleményezési szakasz során a módosításokat tartalmazó dokumentációkat megküldtük a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § és 45. § alapján a meghatározott szervek részére. A
beérkezett vélemények a módosításokat támogatták. A véleményezési szakaszban megkaptuk
a főépítészi szakmai véleményt (1. sz. melléklet), erre figyelemmel egyeztetést 
kezdeményeztünk az illetékes ügyintézővel.  

Az egyeztetés eredményeképpen új határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Képviselő-
testület elé, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a 2. számú módosítás vonatkozásában a korábbi határozati javaslatban foglaltakat
megváltoztatjuk, az új javaslat tartalmazza azt, hogy a Cellcomp telephelyének
térségében megnövelt Gipe5* gazdasági terület bővítése legalább 15 új munkahely 
megteremtését biztosítja;

- a 3. számú módosítást töröljük, mert a Kisfaludy utcával határos területet érintő beépítés 
egyeztetése során az az álláspont alakult ki, hogy a közlekedési területre nem kerül
olyan építmény, amely létesítése miatt a közlekedési területre új szabályozást kellene
készíteni.

A partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztés, valamint a településrendezés
hasonlóságára tekintettel egy szabályozásban rögzítjük, erről külön előterjesztést készítünk.    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök az alábbiak
szerint módosuljanak:

 A volt laktanya szabályozásának felülvizsgálata, a Gksz8 jelű 
építési övezet előírásainak kiterjesztése a teljes déli laktanya 
területére, az északi Gksz1 jelű építési övezetek előírásainak 
felülvizsgálata a kialakítható magánutak telekalakítási
paramétereinek csökkentésével, az elő-oldal és hátsókertek 
mértékének megállapításával annak érdekében, hogy a területen az
értékesítendő telkek kialakíthatók legyenek.    

 A Sümegi úttól délre található Gipe5* gazdasági terület bővítése, 
az övezet keleti határa mellett jelölt Gksz4 építési övezetbe tartozó
telekkel, továbbá a délről kapcsolódó, jelenleg Gksz4 építési 
övezetbe tartozó beépített területtel. Az összevonást úgy kell
megoldani, hogy a köztes használaton kívüli útszakaszok legyenek
megszüntethetők és a jelenlegi Gipe5* övezetbe tartozó területtel 
egy övezetbe kerüljenek. A módosítás gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében indokolt, legalább 15 új munkahely
kialakítását biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi építési 
szabályzat módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2016. augusztus 4.

Dobó Zoltán
polgármester



1. számú melléklet












