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Előzmények, bevezetés 

 
Pápakovácsi Veszprém 
megye északi szélén, a 
Bakonyalja és a Kisalföld 
találkozásánál fekszik, 
Pápától mintegy 9 
kilométerré délre. A közel 
14 km2-nyi területű község 
lakossága 590 fő, 
közigazgatásilag a Pápai 
járásba tartozik. A 
település közúton 
könnyen megközelíthető, 
a 83-as főút déli oldalán 
található és a 8402 jelű 
mellékút vezet át 
Pápakovácsin, amibe a 
belterület határától délre 
torkollik a 8409 jelű 
összekötő út. 
 
 
 
 
 

 
A jelenleg hatályos Településszerkezeti tervet (TSZT) a 20/2009. (IV.09.) sz. határozatával, míg a helyi 
építési szabályzatot (HÉSZ) a 6/2009. (IV.16). sz. rendeletével hagyta jóvá Pápakovácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
A beruházó mezőgazdasági területen szeretne állatok számára esőbeállót készíteni, amihez a HÉSZ 
minimális módosítása szükséges.  
 
Új beépítési szánt terület nem kerül kijelölésre, a területfelhasználási egységek nem módosulnak. Jelen 
módosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése alapján állami főépítészi eljárás 
szerint történik. 
  



Jóváhagyandó munkarész 

 

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2021. (….) önkormányzati rendelete 

Pápakovácsi Község 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 

6/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pápakovácsi Közésg Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 9. mellékletben meghatározott 
államigazgatási szervek és a 6/2017. (VI.30.) önk. rendelettel jóváhagyott partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ Pápakovácsi Község helyi építési szabályzatról szóló 6/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: HÉSZ) 23.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „(4) Az Má0 jelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése az alábbiak 
szerint lehetséges: 

a) tájképvédelmi övezeten belül is: kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott 
távközlési antennák  

b) kizárólag tájképvédelmi övezeten kívül: állattartó vagy mezőgazdasági céllal a telek 
területének 3%-át meg nem haladó területen, legfeljebb 4,5 méteres 
építménymagassággal.” 
 

2.§ E rendelet 2021. …. napján lép hatályba. 

 

Pápakovácsi, 2021….. 

 

 

 

 

Burghardt Ferenc       Kissné Szántó Mária 
polgármester         jegyző 
  



Alátámasztó munkarész 

A vizsgált területre vonatkozó településrendezési eszközök 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

Településszerkezeti terv 

Pápakovácsi Településszerkezeti Tervét 20/2009. (IV.09.) számú határozatával hagyta jóvá a Képviselő-
testület. A terv beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területfelhasználásba sorolja az 
ingatlant, azon belül is korlátozott használatú. 

Kivonat a Településszerkezeti tervből 

 

Szabályozási terv 

Pápakovácsi külterületének 0192/5 hrsz-ú ingatlana a jelenleg hatályos, 6/2009. (IV.16.) sz. rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) alapján Má0 jelű, általános mezőgazdasági övezetbe van 
sorolva. A HÉSZ 23.§-a szerint az övezetbe első sorban a gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú 
területek, valamint tájképvédelmi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek 
tartoznak. A paragrafus (4) bekezdése előírja, hogy a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott 
távközlési antennák kivételével tilos bármilyen épületet, építményt elhelyezni.  



Kivonat a külterületi Szabályozási tervből  

 

Módosítással érintett terület bemutatása 

Jelenleg a terület legelőként funkcionál, amihez a tulajdonos pályázatot nyújtott be az ingatlan 
bekerítésére és az állatok részére esőbeálló építésére. Az ehhez szükséges végleges más célú 
hasznosítású engedélyt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a 14100/5/2021 
sz. határozatában megadta. A kerítés elkészült és megkérték az engedélyt az esőbeálló építésére is, 
azonban a fentebb említett HÉSZ 23.§-ával ellentétes lenne az építmény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Térségi terveknek való megfeleltetés 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2019. (XII.13.) számmal fogadta el a Veszprém 
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló rendeletét. 
Jelen módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre és nem módosul semmilyen 
területfelhasználási egység, így térségi tervi megfeleltetésre nincs szükség. 

 

KÖZLEKEDÉS 

A tervezett módosítás nem érinti az úthálózatot, új út nem kerül kialakításra. A tervezési területet 
szilárd burkolat nélküli úton közelíthető meg. 

 

TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLET 

A tervezett módosítás nem érint semmilyen nemzetközi, országos vagy helyi természetvédelmi 
területet, nem része egyik természet- vagy környezetvédelmi hálózatnak sem. Védett területként 
legközelebb az ingatlantól minegy 200 méterre keletre található az Ökológiai Hálózat elemei 
találhatók. 

A módosítással érintett terület környezetében minden irányba mezőgazdasági területek vannak, ahol 
sem természeti sem pedig épített védendő érték nem található, azonban a telek déli része sarka 
Tájképvédelmi övezetbe tartozik. 

 

KÖZMŰVEK 

A tervezett módosítás területe nem érint közműveket, a közelében légvezeték sem található. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mel lék letek 
 




















