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ÖSSZEFOGLALÓ 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Sümeg Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének módosításához 
 

 
Sümeg Város Önkormányzata a Z. É. Műhely Kft.-t bízta meg Sümeg Város Településrendezési Eszközeinek 

Részterületekre történő módosításával.  

Sümeg Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosítása c. tervet az Önkormányzat a 

314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti ún. tárgyalásos eljárás keretében folytatta le. 

Tervezési területek és tervezési feladatok:  

1. Sümeg 1530/43, 1530/44 és az 1530/74 hrsz.-ú ingatlanon a Hotel Kapitány bővítése - wellness 

részleg kialakítása céljával, a terület Településközpont vegyes (Vt) területté szükséges 

átminősíteni különleges - látványpark területből (Klp) és közpark területből (Zköp)  

2. Sümeg 0137/4 hrsz. területen naperőmű-park elhelyezésének céljával Különleges beépítésre nem 

szánt kutatás fejlesztés - megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület (Kk2) 

övezetté való átminősítése, a jelenlegi mezőgazdasági és erdő területből. 

3. A kórház területe mellett  lévő 944 hrsz.-ú K1 övezeti besorolású terület, területfelhasználásának 

módosítása szükséges, településközpont vegyes területbe, a beépítési paramétereinek 

szükségszerű növelése, a jelenlegi 30%-ról, 55%-ra, a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága 

okán. 

A részterületekre történő tervmódosítás keretében a módosítások, Sümeg területének néhány kisebb 

területrészét érintően történtek meg.  

A Településrendezési terv részterületekre történő tervmódosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) 

bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül. 

Fentiek értelmében a tervanyag a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés szerint az állami 

főépítésznek megküldésre került végső szakmai vélemény kiadása céljával. 

A végső szakmai záró véleményét a Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal - Németh Zsolt 

állami főépítész megadta, és a településrendezési eszközök módosítását elfogadására javasolta, a 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdés alapján. 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településszerkezeti tervet 278/2018. (IX. 26.) öh 

határozatával, a település Helyi Építési Szabályzatának módosítását 14/2018. (IX. 27.) önkormányzati 

rendeletével fogadta el. 
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