8171 Balatonvilágos, Csokonai Mihály utca

SZEGED

Meglévő föld feletti tűzcsap

Hrsz.: 1399

A Balatonvilágos belterület 1392 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési
szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
f) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható
legkisebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának
kétszeresét,
h) a telken vegyes, lakó, üdülő, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
i) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint
meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell
biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése
esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell
biztosítani,
j) a telkek beépítési módja szabadon álló,
k) parti sétány, közhasználat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz,
közhasználat céljára szolgáló strand és különleges strandterület nem alakítható ki, illetve
nem állhat fenn,
l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
n) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
o) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.
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Meglévő szennyvíz átemelő
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10,31

25,18
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A TERVEZETT ÉPÜLET MUTATÓSZÁMAI:

Meglévő áthelyezett
vegyszer adagoló
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12,15

8,14

10,99

Hm.: 19,72

TELEKHATÁR

0
18,4
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TELEKHATÁR

±0,00(106,30 mBf)

-0,33

Aszfalt burkolatú út

Zöldfelület

Kisfaludy utca

Járda (beton lap)

20,47

-0,80

Tervezett személy bejárat

33,02

Meglévő villany oszlop

Meglévő föld alatti tűzcsap
Tervezett személy bejárat

Tervezett gépkocsi bejárat

Hrsz.: 1400

Meglévő villany oszlop

Hrsz.: 1396

Tervezett szívócsonk

TELEKHATÁR

A TERVEZÉSI TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐIRÁSOK,
a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján:

Hrsz.: 1402

Hrsz.: 1395

A telek területe:

8303,00 m²

A főépület bruttó alapterülete:
A melléképület bruttó alapterülete:
Az épületek bruttó alapterülete:
Beépitettség:

2308,07 m2
107,24 m2
2415,31 m2
29,09 %

A főépület épületmagassága:
A melléképület épületmagassága:

16,19 m
2,11 m

Zöldfelület:
Zöldfelületi fedettség:

Akadálymentes parkoló

Elbontható, kiemelhető lépcső

57,20

36,90

3,63
±0,00

12,20

5,60

12,82

-1,00

Tervezett személy bejárat

±0,00
-0,15

Tervezett Főépület
(Fsz+VI Em+Tetőterasz)

Tervezett Fürdőmedence
±0,00

Hrsz.: 1392

3422,67 m2
41,22 %

Építtető:

Tervező:

A terv fajtája:

5,96
+2,55

Hm.: 22,84

17,88

HRSZ.: 1392

Meglévő villany oszlop

HIRDETMÉNYI
HELYSZÍNRAJZ
Lépték:

M = 1:500

±0,00

Tervezett terepszint
alatti beépítés

10,90

12,80

Tervezési munka tárgya:

+22,61

Hm.: 22,84

±0,00

Tervezett Melléképület
(Pince+Fsz)

Tervezett szívócsonk
Meglévő föld alatti tűzcsap

20,97

Tervezett gépkocsi bejárat
Tervezett személy bejárat
Meglévő villany oszlop
Meglévő villany oszlop

25,56
Hrsz.: 1389

58,35

13,39

Tervezett személy bejárat

Hrsz.: 1385

Hrsz.: 1386

TELEKHATÁR

Tervezett gépkocsi bejárat

Meglévő föld feletti tűzcsap

15 m-en kívül lévő kémény

15 m-en kívül lévő kémény

Hrsz.: 1388

-0,35

15,30

Járda (beton lap)

VILLANY

18,78

SZENNYVÍZ

Aszfalt burkolatú út

13,13

GÁZ

16,05

2,75

VÍZ

-0,77

TELEKHATÁR

Zöldfelület

15,17

Fürdő utca

Tervezési munkával érintett ingatlan helyrajzi száma:

HRSZ.: 1392

Hm.: 3,17
TELEKHATÁR

5,85

12,70

Hrsz.: 1384

Csokanai utca

TELEKHATÁR

±0,00

+25,06

8171 Balatonvilágos, Csokonai Mihály utca

TELEKHATÁR

Hm.: 0,00

Hm.: 3,17

Hm.: 3,17
+1,57

58,35

Hm.: 22,84

25,56

Elbontható, kiemelhető lépcső

Hm.: 4,12

20,97

Tervezési munkával érintett ingatlan címe:
+0,45

1,25

TELEKHATÁR

-1,00

Balatonvilágos, Csokonai Mihály utcában
lévő 1392 helyrajzi számú telken felépítendő
– 92 db lakást + 1 db vendéglátó egységet
magába foglaló – földszint + 6 emelet +
lapostetős többlakásos lakóépület, valamint
pince + földszintes melléképület
építési engedélyezési tervéhez.
Dátum:

Meglévő villany oszlop

Tervezés időpontja:

Tervlap kiadásának
időpontja:
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