
határozati javaslat 
 
 
 
 

HATÁROZAT TERVEZET 
Kéthely község településrendezési eszközeinek 4. sz. módosításának 

megkezdéséről 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. módosítani kívánja a településrendezési eszközeit 

(településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási 
tervét) az 1034/16 és 1034/18, a 685/4, 685/9 és 685/7, valamint a 
087/2 hrsz-ú telkeken tervezett beruházások megvalósítása 
érdekében, továbbá a telekalakítási szabályok felülvizsgálata 
céljából; 

2. a meglévő üzem kapacitásbővítése érdekében a 685/9 hrsz-ú telket 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 

3. felkéri a polgármestert a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetési és elfogadási eljárásának lefolytatására, és felhatalmazza, 
hogy a dokumentumokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat és 
intézkedéseket megtegye. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 



From: Attila Tóth [mailto:toth.attila1966@gmail.com]  
Sent: Wednesday, May 18, 2022 4:24 PM 
To: nagy.gaborne@kethely.hu 
Cc: polgarmester@kethely.hu 
Subject: Kéthely 087/2 hrsz. 

  

Tisztelt Önkormányzat! 

  

A tulajdonomat képezi a tárgybani ingatlan, amelynek területe 8.9 ha. Művelési ág 
megosztásban ténylegesen 3.6 ha rét, 1.8 ha erdő, 1.5 ha fásítás és 2 ha tó. 

Az ingatlanra a HÉSZ jelenlegi (Ek övezet) előírásai szerint a területi mértéke és a művelése 
miatt semmilyen épület nem építhető. 

  

Az ingatlan jelenlegi művelésén nem szeretnénk módosítani. 

Az ingatlanon állattartást szeretnénk megvalósítani és az állattartáshoz szükséges épületeket 
szeretnénk építeni (takarmány tároló épület, szállás épület stb.) 

Az állattartáshoz kapcsolódóan emberi tartózkodásra alkalmas épülete(ke)t szeretnénk építeni. 

  

Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a HÉSZ-t annak megfelelően módosítani, hogy a 
087/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházásunkat meg tudjuk valósítani. 

A módosítással járó költségek rám eső részét természetesen vállalom. 

Marcali, 2022.05.18. 

  

Köszönettel: 

  

Tóth Attila 

70/3358678 

8700 Marcali, Kert u. 3. 
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Ajánlat kérő: Ajánlatadó: 

Kéthely Község Önkormányzata Fercsák Ágnes Erzsébet e.v. 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Képviseli: Molnár Balázs 

polgármester 

8945 Bak, Rózsa utca 33. 

fercsak.agnes@gmail.com 

06-30/217-6141 

 

 

ÁRAJÁNLAT 
Kéthely község településrendezési eszközeinek módosítására az 1034/16 és 1034/18, a 685/4, 685/9 és 

685/7 hrsz-ú telkek átsorolása érdekében, továbbá a telekalakítási szabályok felülvizsgálata céljából 

 
 

 

Tervezési munka összetétele: 

1. Megalapozó vizsgálat elkészítése (kiterjed az országos, regionális  és megyei területrendezési tervekre ill. 

jogszabályokra, a hatályos településrendezési tervekre, a helyi sajátosságokra, mint pl.: jelenlegi 

területfelhasználás, beépítés, környezeti és természeti jellemzők, épített környezet, teljes infrastruktúra 

vizsgálata, stb.) 

2. Alátámasztó javaslat készítése 

3. Határozattal jóváhagyandó településszerkezeti terv és leírás módosítása 

4. Rendelettel jóváhagyandó szabályozási terv módosítás készítése a Helyi Építési Szabályzatot módosító 

rendelettervezet megalkotásával 

 

Településtervező: Fercsák Ágnes okl. településmérnök (TT 20-0277) 

 

Ajánlati ár: nettó 750.000,- Ft + 0% ÁFA (A.M.) = bruttó 750.000,- Ft 

A díj részletekben történő kiegyenlítésére lehetőséget tudok biztosítani. 

A díj tartalmazza a tervdokumentáció - szerződésben meghatározott darabszámú - nyomtatási és 

sokszorosítási, szakági tervezői és a rezsi költségeit. 

 

Tervezési idő: A befejezés várható ideje – tárgyalásos eljárást feltételezve - a szerződéskötést követő 3 hónap. 

 

Tervezés módja: Számítógépes technika alkalmazásával, színes, jól olvasható kivitelben, papírra nyomtatott 

és digitális formában közreadva. 

 

Referenciák: https://sites.google.com/site/zalaurbanistica/ 

 

Jelen ajánlat 30 napig érvényes. 

 

Bak, 2022. május 15. 

 

Tisztelettel: 

 

 Fercsák Ágnes 

 településtervező 
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