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(IX. 15.) önkormányzati

rendelete

Kapolcs Hetyi EpítésiSzabá|yzatáról és Szabá|yozási Tervéről szóló 2t2004.(II.13.)
önkormányzati rendelet mód osításáról

Kapolcs község Önkormán y zata Képviselő-testületének
8 í2a15 GX. 1 5.) önkrlrmányzati rendeiete
és Szabályozási Tervérőt szóló 212004. (II.13.)
Szabályzatáról
Építési
Helyi
Kapolcs
önkormányzati rendelet módosításáról
Kapolcs község Önkormányz atának Képviselő-teshilete az épitett környezet alakításárÓl és
véáehéről sző|ő 1997. évi LXXVil. törvény 6lA. § (3) bekezdés valamint a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott fe|hata\mazás alapján, az Alaptöwény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20lI. évi CLXXXIX. TörvénY
j:.s (rl bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében elláwa, a településfejlesztési
koncepcióróit, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a települÓsrendezési eszkÖzÖkrŐl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről sző|ő 31412012. (XI.8.) Korm.
Rendelet ás" § (2) bekezdésben biztosított jogkörében ellárő Somogy Megyei
Kormányhivatal Epítésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Allami FőépítésziIroda FŐépitésze, a
Veszprém megyei Kormányhivatal állami főépitészifeladatait ellátó EpítésÜgyiOsztáIya, a
Közep-dunántuli Környezetvédelmi, TermészetvédelmiFelügyelősége, a Fejér MegYei
Katasztrófavédelmi \gazgatőságTerületi Yízügyi Hatósága, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
ígazgatősága, Yeszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatősága, a Veszprém megyei
roáányhivatal NépegészségügyiSzakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság
úttigyr, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a
Vesiprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti
örokséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 1 Veszprém Megyei Kormányhivatal
veszpréái Járási Hivatal Járási Építésügyiés Örökségvédelmi Hivatala, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Földhivatala, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészetilgazgatósága, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi lgazgatősága, a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatala, Veszprém megyei Rendőr-főkapitanyság Magyar Bényászatí
és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapiténysága, Nemzeti Média- és HÍrközlési Hatóság,
Veszprém Nlegyei Közgytílés Hivatala
továbbá Taliándörögd ,.község Önkormányzata, Monostorapáti_kÖzség, Onkormányzata,
Vigántpetend község Önkormányzata, Balatonhenye község Onkormányzata, Tapolca
polgármesteri Hivatal Epítéshatósági Iroda, 8312074. (VII.11.).,számú határozatával a
parlnerségi egyeztetési eljárásba bevont Kapolcs Roma Nemzetiségi OnkormánYzat,
polgárőr Egyesület Kapolcs, Római Katolikus Egyhén Kapolcsi Egyhézkőzsége, Evangélikus
agynazKapolcsi Egyházközsége, érintett területrész lakossága véleményénekkikérésévela
következőket rendeli el:
1"§ A Kapolcs község Helyi ÉpítésiSzabáIyzatárő| szőlő 212004. (II.13.) önkormányzati
rendelet (fvábbiakban Rendelet) 1. mellékletét képező Sz1, (M:1:2000) SzabáIyozási terv e
rendelet 1. sz. mellékletén a szabáIyazott terület hattra által jelölt részterületre vonatkozó
normatartalma helyébe e rendelet I sz. melléklete szerinti normatartalom lép.
2.§ (1) A Rendelet 10.§ (3) bekezdés táblázatakiegészül a következő sorral:
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(2) A Rendelet 10"§ -akiegészül azalábbiúj bekezdésekkel:
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3,00-4,50 m
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A Falusias lakóterület építésiövezeteiben a legkisebb zöldfelületi arány
40 %1 .
(l0) Az Lf éPÍtésiövezetben o (g) bekezdés szerinti legkisebb zöld_felületi
arányt
hóromszintű növényzettel (gyep, cserje és lombkoronaszint) kiil ktalakítanr.,,
,,

(9)

3.§ (1) A Rendelet 19.§ kiegészül a következőbekezdésekkel:

,,(]0) A 323 hrsz-ú helyi közút

a)

4 m-es széles szakaszáról megközelíthető telkeken szolgáltató tevékenység
nem

végezhető, a megfordulás telken belül biztosítandó.

b) 6 m ill-

annál szélesebb szakaszáról megközelíthető telkeken szolgáltatási
tevékenYségcsak abban az esetben végezhető, ha abból származóan
a
lakóforgalomnáI jelentősen nag1lobb
forgaíom igazolhatóan nem keletkezik, a
szÜlcséges parkolószám és megfordulás a telken belül biztosítható.
(1 1) A 34Ő hrsz-ú helYi közút 322 hrsz-ú
telekkel szomszédos szakasza csak gyalogos
gal
om
leb
onyolít
ós
ár
gál
a
szol
for
"''
Zárő rendelkezések

4. §

E rendelet az állarni

fcíépítésznekés az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést
követő 15. napon, de legkorábbanakihirdetést követő :o. nipon lép hatályba.
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Kihirdetve: 2015. szeptember 15.
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Hatásvizseálat
aKőlzlr l5. (Ix.l5.
ítésiszabá
rendelet módosításához

A

ti rendeletéhez
II.13.

évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmébena
jogszabáIyok előkészítésesorán előzetes hatásvizsgálatot kell lefogytatni, a 17.§ (2) bekezdés
pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjéneka hatásvizsgálat során milyen
szempontokat kell vizsgálni.
1.

jogalkotásról szóló 2010.

A jogszabály társadalmi, gazdaságio költségvetési hatásai

Helyi EpítésiSzabályzat módosításával több éves probléma kerül megoldásra. Köát

csatl akozás megoldó dik, telekhatár-rendezési elj árás

A

l

efolytatható.

rendelet megalkotásának költségvetési hatása van, mivel
biztosítani kell.

a telek

alakítás fedezetét

A jogszabály környezeti

és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egószségi következményei nincsenek.

2.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem
keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzatrészeről.

4.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, ajogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosítás elmaradása esetén a kialakult állapot és térképészetiállapot nincs
összhangban, az ott lakók áItalhasznált ingatlanrész e|adására nem kenilhet sor, telekalakítást
nem lehet végrehajtani. Közi]t csatlakozásával építéshatóságieljárást lehet lefolytatni, építési
engedéll lehet kiadni.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet megalkotása többlet személyi, szewezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
Monostorap áti, 20I 5. szeptember 1 5.
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Indokolás
1.§-3.§-ig a beépítésiszabályokat rögzítt
léptető rendelkezéseket szabál yozza

4. § hatályb a

