MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.
1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I.
POB: 1368 BP 5. PF 215
TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598
E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

VESZPRÉM MJV
TAKÁCSKERT I. MELLET LEVŐ
TERVEZETT VT-46
SZABÁLYOZÁSÚ TÖMB NYUGATI
OLDALÁN HÚZÓDÓ TERVEZETT
ÚT NYOMVONALÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

KIFÜGGESZTÉSRE!

VESZPRÉM - BUDAPEST, 2010. NOVEMBER

1

Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

Veszprém, a Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb
nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

MEGRENDELŐ:

Készült:

Tervezők:

VESZPRÉM MJV ÖNKORMÁNYZATA

a Mű-Hely Zrt generáltervezésében

Mű-Hely Zrt.

TT1-01-1348/06

Tájrendezés és környezetvédelem Sólyom Rudolf

Mű-Hely Zrt.

K2-01-5131/06

Közlekedés Macsinka Klára

Mobil City Bt

13-1017, K1-1

Munkatársak:

Városrendezés Kotsis István

Erdei Gyula
Varga Zoltán
Zahumenszky Dávid

Vezérigazgató: Dr. Nagy Béla

2

Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

Veszprém, a Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb
nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

TARTALOM
Előzmények, területi lehatárolás, a módosítási igény célja

3

Alátámasztó munkarészek
Városrendezés ........................................................................................................................... 4
Közlekedés ................................................................................................................................ 5
Környezeti állapot..................................................................................................................... 10
Kulturális örökségvédelem......................................................................................................... 11

Jóváhagyandó munkarészek
SZT módosítás javaslat ............................................................................................................. 11
HÉSZ módosítás rendelettervezet .............................................................................................. 12
TSZT módosítási javaslat........................................................................................................... 13
TERVIRATOK: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Feljegyzés 2010. augusztus 25. .................................. 9
Mellékletek: Közlekedés áttekintő ábrák, K-1,K-2, K-3

3

Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

Veszprém, a Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb
nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

A módosítással érintett terület:
A Takácskert a város déli területén, a József Attila utcával és a 8. sz. főúttal határos, jelenleg
beépítetlen terület.
A Takácskert I. mellet levő tervezet Vt-46 szabályozású tömb nyugati oldalán húzódó tervezett út
nyomvonalának módosítása oly módon, hogy Takácskert I. terület úthálózatától független közúti
kapcsolat legyen kiépíthető a József Attila utcához.
A javaslat a TSZT, valamint az SZT- 87 és 92 jelű szelvények módosítását érinti.

Takácskert - kivonat SZT-ből

Takácskert - hatályos TSZT kivonata

Takácskert - a tervezett beavatkozás helye sárga
színnel kiemelve

Takácskert – tájékoztató a tervezett beavatkozás
jellegéről
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Városrendezés
A módosítási igény célja
1. A jelenleg érvényes szabályozási tervben a Takácskert II. terület megközelítése a Takácskert I.
lakóterület József Attila utcára csatlakózó csomópontjának és fő közlekedési útja első
szakaszának érintésével és a Vt-46 szabályozású terület mellett irányadó szabályozással kijelölt,
párhuzamos tengelyű útról lehetséges. Ennek az útszakasznak megépítési kötelezettségét a
Takácskert II. terület beépítéséhez a HÉSZ 7.§ (9) c) pontja az alábbiak szerint tartalmazza:

„Takácskert II. ütem beépítésének feltétele a feltárásához tervezett - a (T-2) tömb nyugati
oldalán húzódó - út megépítése.”
A módosítás során az út csatlakozása a Takácskert I. területét a későbbiekben nem érintené,
mivel a Takácskert II. területén kialakítható 89 építési telek József Attila utcáról becsatlakozó
forgalmát sem a csomópont, sem pedig a bekötő út első szakasza nem tudja lebonyolítani.
Ennek kiváltására a szabályozási tervben a Takácskert I. területének szomszédságában levő
településközpont vegyes felhasználású területet megközelítő csomópont felől becsatlakozó út
kiszabályozása szükséges, amely összeköti a csomópontot és a Vt-46 szabályozású terület
mellett húzódó, feltáró utat.
2. A HÉSZ előírásaiban pontosítani kell a fejlesztések esetében az infrastruktúra teljes tartalmát
és vagy az építési engedélykérelem benyújtásának, vagy a használatba vételi engedély
megadásának feltételeként kell szerepeltetni megvalósítását. Ennek megfelelően a HÉSZ
előírásai kiegészítésre kerülnek azzal a kikötéssel, hogy minden egyes fejlesztés esetében
akkor tekinthető egy terület építési teleknek, ha a területet feltáró víziközmű,- energia,
hírközlési hálózat, valamint a kiszolgáló úthálózat végleges burkolattal, járdával, zöldsávval,
közvilágítással, kapubehajtókkal, csapadékvíz elvezetéssel teljes körűen kialakításra kerül.

Takácskert melletti, már megvalósult lakóterület - fotó

Takácskert - légifotón
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Közlekedési vizsgálat

1.

Meglévő közúthálózat

A tervezési terület a József Attila utca mentén helyezkedik el, amely a városi főúhálózat
elemeként (belterületi másodrendű főút, útkategória: B.IV.b.B.) a 7301. jelű országos
mellékút (Veszprém - Tapolca) és a városközpont között biztosít közvetlen kapcsolatot. Az
útszakasz forgalmi terhelése (a tervezési terület mellett) meghaladja a 10000 Ejm/nap
értéket, jelentős a tehergépjárművek és az autóbuszok száma.
A Takácskert I. sűrűn beépített lakóterülete egyetlen teljes értékű, jelzőtáblával irányított
csomópontban kapcsolódik a főúthoz. Erre a kiszolgáló útra több forgalom nem terhelhető.

2.

Közösségi közlekedés

A tervezési terület közösségi közlekedését a József Attila utcában közlekedő helyi
autóbuszhálózati járatok szolgálják ki (üzemeltető: Balaton Volán Rt.), amelyek végállomása -a
Vámosi utcai forduló- a Takácskerti lakóövezettel szemben található.
Az itt közlekedő járatok száma: 4, 6, 9, 11, 21. Ezek a járatok a városközpont érintésével
Veszprém minden területéhez közvetlen összeköttetést nyújtanak az utasok számára. 300 m
rágyaloglási távolságot figyelembe véve, a Takácskert II. tervezett lakóterület csak igen kis
része lesz közösségi közlekedéssel ellátott területnek tekinthető a jelenlegi közösségi
közlekedési hálózat figyelembe vételével.

3.

Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok

A tervezési terület jelenleg beépítetlen, így gyalogosforgalma sincs. A József Attila utcán kicsi
a kerékpáros forgalom. Kiépített kerékpárút, vagy kijelölt kerékpársáv nincs.
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Közlekedési javaslat

1.

Tervezett közúthálózat

A tervezési területen kialakítandó útszakasz a Takácskert területének további beépíthetőségét
szolgálja. A Takácskert I. lakóterület egyetlen, minden forgalmi igényt megengedő közúti
kapcsolata a József Attila utcával a Takácskert utca. Ezen a lakóterületen és csomóponton
keresztül nem engedhető további forgalom, ezért a terület további beépíthetőségének feltétele
egy új, a Takácskert I. terület úthálózatától független közúti kapcsolat kiépítése a József Attila
utcához.
Veszprém város joghatályos Szerkezeti és Szabályozási Terve tartalmazza egy 30 m széles
szabályozási szélességű gyűjtőút nyomvonalát, amely a teljes Takácskert területének
beépítéséből származó forgalmat is képes lesz lebonyolítani és a József Attila utcára vezetni
egy, forgalombiztonsági és forgalmi szempontból megfelelően kialakított csomóponton
keresztül. A csomópont kiszabályozott helye a 8. sz. főút jelzőlámpás csomópontja és a
Takácskert utca csomópontja között van kijelölve, mindkettőtől egyenlő (kb. 250 m)
távolságban.
A jelenlegi fázisban a Takácskert II. területen jelentkező beépítési igény miatt szükséges egy
új útkapcsolat kiépítése a József Attila utcán. A kb. 200 lakás megépítése nem teszi sem
lehetővé, sem szükségessé a teljes tervezett gyűjtőúti keresztmetszet kialakítását, de egy új, a
Takácskert I. területétől függetlenül működő úthálózati elem megvalósítása elengedhetetlen.
Ez az útszakasz a tervezett gyűjtőút csomópontjában kell kapcsolódjon a József Attila utcához,
mivel a kötelezően betartandó csomóponti távolságok új kereszteződés kialakítását nem
engedik meg.
A kiszolgáló út nyomvonalát a József Attila utca és a Takácskert II. fejlesztési terület között a
Takácskert I. területével párhuzamosan terveztük. A már meglévő lakóterülettel csak gyalogos
és kerékpáros kapcsolata lehet, a gépjárművek áthaladása nem megengedett a Takácskert I.
felé.

A nyomvonal paraméterei megfelelnek a vt=40 km/h tervezési sebességnek

(útkategória: B.VI.d.B.). Az új út nyomvonalának szabályozási szélessége: 16 m, két forgalmi
sávval, egyoldali járdával, zöldsávval tervezett.
A József Attila utca – új gyűjtőút – kiszolgáló út – temető tervezett bejárati útja csomóponti
megoldásaként

egy

nagyméretű

körforgalmat

javasolunk

megvalósítani,

amely

a

forgalombiztonság és a várhatóan nagyarányú forgalom lebonyolítása mellett geometrialilag is
megfelelő az útszakaszon.
A

tervezési

terület

úthálózati

ábrása

a

K-1.,

mintakeresztszelvénye a K-2. és K-3. ábrákon látható.

7

az

úthálózat

helyszínrajza

és

Takácskert I. mellet levő tervezett Vt-46 szabályozású tömb nyugati oldalán húzódó tervezett út nyomvonalának módosítása

2.

Közösségi közlekedés

A Takácskert II. terület fejlesztésével, beépítésével párhuzamosan fejleszteni kell a közösségi
közlekedési ellátottságot is, mivel a jelenlegi hálózat megállói túl messze (> 300 m) esnek a
tervezett lakóterülettől. Megoldás lehet egy kisebb méretű buszjárat közlekedtetése az új
kiszolgáló úton. Ennek megvalósulásáig a fő gyalogutak kiépítéséről gondoskodni szükséges.

3.

Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok

A gyalogosforgalom szempontjából legfontosabb a közösségi közlekedési megállók felé
közvetlenül vezetett fő gyalogutak kiépítése. A József Attila utca mentén és a Takácskert I.
lakóterület keleti oldalán gyalogút és kerékpárút tervezett, az állatkert felé vezető kapcsolattal.

4.

Parkolás

A kiszolgáló út mentén parkolósávot nem terveztünk. A József Attila utca mentén fekvő
jelenleg beépítetlen fejlesztési terület beépítése esetén sem javasolt a Takácskert II.
megközelítő útját parkolósávval kiegészíteni, mert funkciója a forgalom lebonyolítása, nem a
parkolási igények kielégítése. A fejlesztések során keletkező parkolási igények kielégítése
minden funkció esetén telken belül oldandó meg.
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FELJEGYZÉS
Tárgy:
Időpont:
Helyszín:
Résztvevők:

Veszprém, Takácskert II. Szabályozási terv felülvizsgálata
Közlekedési munkarész
2010. augusztus 25.
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Veszprém, hivatali helyisége
Holonics Renáta
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Macsinka Klára
Mobil City Bt.

A tervező bemutatta a szabályozási terv felülvizsgálatához készített úthálózati ábrát és
mintakeresztszelvényt, munkaközi állapotban.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselője a bemutatott tervvel kapcsolatban az alábbiakat
nyilatkozta:

• A Takácskert II. megközelítő útjának a Takácskert már beépített területeitől
való függetlenítésével egyetért, a 16 m szabályozási szélességet elegendőnek
ítéli.
• A megközelítő út v=40 km/h tervezési sebességre kialakított paramétereivel
egyetért.
• A tervezett gyűjtő és kiszolgáló utak és a József Attila utca csomóponti helye
már meghatározott (joghatályos szabályozási tervben kijelölt), a közúti
kapcsolatként tervezett körforgalmi kialakítással szemben kifogást nem emel.

A feljegyzést összeállította:

Macsinka Klára
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Környezeti állapot

A tervezett változtatás a lakóterületektől távolabb, intézményi célra kijelölt területek között
biztosítja a szükséges kapcsolatot, így pozitív hatás várható.
A tervezési terület Veszprém Ny-i részén elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen terület. A terület
jelenleg jellemzően mezőgazdasági hasznosítású. A területre korábban érvényes kettős
szabályozás 2010 évi felülvizsgálat során megszűnt, jelenlegi besorolása településközponti
vegyes (Vt).
A terület a Séd-völgyi ivóvízbázis hidrogeológiai B védőövezetében helyezkedik el és a
védőövezetre vonatkozó előírások betartandók. A jelenlegi szabályozás ezeket az előírásokat
figyelembe veszi.
Környezeti szempontból a terület zajterhelése jelentős problémaforrás. A zajt a területet Nyról határoló 8-as út déli elkerülő szakasza okozza, mely maga vagy azzal párhuzamosan az
M8-as autópályát is jelenteni fogja nagyobb távlatban. A zajterhelés csökkentése érdekében a
jelenleg tervezés alá vont területtől mintegy 400 m-es távolságban húzódó l8-as út elkerülő
felé 50 m széles véderdősáv tervezett, és területileg biztosított a szabályozási terv által.
A terület szabályozásának változása nem okozza a beépítésre szánt és nem szánt területek
arányának módosulását, így biológiai aktivitás érték változással nem jár.

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A régészeti területek lehatárolás, mely az
övezetben

elhelyezkedő

ingatlanokat

érinti,

adatszolgáltatása alapján pontosításra került.
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SZT módosítási javaslat
A javasolt SZt-1 kötelező szabályozási vonallal jelöltek.
A terület Takácskert-1 hez való korábbi csatlakozását biztosító 16 m széles átkötő szakasza helyett 4,0
m széles gyalogos átkötés javasolt.

a módosításra javasolt SZT kivonata
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HÉ S Z MÓ DO S Í TÁS RE NDE LE TTE RV E ZE T
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……/2010. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szól
61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.tv. 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló - többször
módosított - 61/2003. (XII.22.) Ör. (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A HÉSZ 3.§ kiegészül az alábbi új bekezdésekkel:
(1) Önkormányzati- és magán tulajdonban levı közlekedési területen teljes körő infrastruktúra
kiépítésére is vonatkozó településrendezési szerzıdés köthetı, amely tartalmazza a telket, vagy
legalább egy tömbben levı telekcsoportot kiszolgáló út, úthálózat megépítésének kötelezettségét
végleges burkolattal, járdával, zöldsávval, közvilágítással, kapubehajtókkal és *a HÉSZ
vonatkozó övezeteinek elıírásaiban meghatározott szükséges közmőhálózattal (víziközmő,
gáz-és elektromos energia hálózat, hírközlési rendszer, csapadékvíz hálózat, stb.).
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzıdés hiányában - a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
telekbeépítési feltételei biztosításáról szóló rendelkezéseit (33.§) figyelembe véve - épület csak
olyan építési telken valósítható meg, engedély csak olyan építési telek beépítésére adható,
amely estében az (1) bekezdésben feltüntetett, teljes körő infrasruktúra kiépült. Ez a rendelkezés
érvényes a beépítés feltételeként elıírt, teljes körően kialakított út- és közmőigényre.
(2) *A helyi építési szabályzat elıírásainak alkalmazása szempontjából az építési telek
gépjármővel történı közvetlen megközelíthetısége, a gépjármő-közlekedésre
alkalmassága alatt - az elıírt közmővek elhelyezését követıen, - a közvilágítással, az elıírt
szükséges keresztmetszeti elemekkel (járda, zöldsáv, nyílt árok stb.) és berendezésekkel
kialakított szilárd útburkolatot kell érteni.
2..§
Jelen rendelet 2010. …-én lép hatályba.
Veszprém, 2010. …...
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Büki Szilvia s.k.
jegyzı, címzetes fıjegyzı

Veszprém, 2010. …………….
* javasolt módosítások
abc eredeti javaslat elhagyása
TERV_VÁLASZ_Takácskert

2010.11.11.
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MŐ-HELY ZRT. TERVEZİ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1065 Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I.
POB: 1368 BP 5. PF 215,
TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598
E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

VÁLASZOK
VESZPRÉM MJV
TAKÁCSKERT II.
TERÜLETÉT ÉRINTİ
TRT MÓDOSÍTÁS
2010
SZAKHATÓSÁGI
EGYEZTETÉS

VESZPRÉM - BUDAPEST, 2010. NOVEMBER HÓ

ÉSZREVÉTELEZİ ÁLLAMIGAZGATÁSI RÉSZTVEVİK
Az 1997 évi LXXVIII. tv, a 1999 évi CXV. tv és 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet melléklete
szerinti egyeztetık észrevételeinek összefoglalása
VESZPRÉM, TAKÁCSKERT II. TERÜLETÉT ÉRINTİ SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKERESETT
SZAKHATÓSÁGOK (7477/2010)

s.
szakhatóság
sz.
1. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
2. Veszprém Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság
3. Veszprém Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
4. Megyei Földhivatal
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Magyar Közút Zrt.
Veszprém Megyei
Igazgatósága
Veszprém Városi
Rendırkapitányság
Veszprémi
Bányakapitányság
Nemzeti Közlekedési
Hatóság, Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóság
VMJV Polgármesteri Hivatal
Kovács Zoltán
VMJV Polgármesteri Hivatal
Lindemann István
VMJV Polgármesteri Hivatal
Schmidt István
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıség
Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal
Állami Fıépítész
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Soproni Igazgatóság
BAKONYKARSZT ZRT.

16. HM VERGA ZRT
TERV_VÁLASZ_Takácskert

város
Veszprém
Csopak,
Kishegyi u.13.

Írásban észrevételt
adott/nem adott
véleményt adott/
kifogással nem élt
nem adott
véleményt

A tervezıi válasz
összefoglalása
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel

véleményt adott/
késıbbi tervezés
során egyeztetés
szükséges
véleményt adott/
nincs kifogása
véleményt adott/
észrevételük nincs

Tervezıi választ nem igényel

véleményt adott/
nincs kifogása
nem adott
véleményt
véleményt adott/
nem emel kifogást

Tervezıi választ nem igényel

nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
véleményt adott/
kifogást nem emel

Tervezıi választ nem igényel

Székesfehérvár

véleményt adott/
észrevételt tett

Lásd 1. sz. melléklet

Sopron

véleményt adott/
nincs kifogása
véleményt adott/
kifogása nincs
nem adott

Tervezıi választ nem igényel

Veszprém, Szt.
Margit park

Veszprém
Veszprém,
Mártírok u.1.
Veszprém
Veszprém
Veszprém,
Kádártai u. 33.
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Székesfehérvár

Veszprém
Veszprém

Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel

Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel

Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel

Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
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VESZPRÉM, TAKÁCSKERT II. TERÜLETÉT ÉRINTİ SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKERESETT
SZAKHATÓSÁGOK (7477/2010)

s.
sz.

szakhatóság

város

17. Invitel ZRt.

Veszprém

18. E-ON Zrt.

Veszprém,
Radnóti tér
Veszprém,
Mártírok út. 9.

19. E-ON Közép-dunántúli
Gázszolgáltató ZRt.

Szombathely

Írásban észrevételt
adott/nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
véleményt adott/
részletes tervezés
során egyeztetés
szükséges
véleményt adott/
nincs kifogása

A tervezıi válasz
összefoglalása
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel

Tervezıi választ nem igényel

20. MÁV Rt. Területi
Igazgatóság
Mőszaki Osztály
21. Veszprém Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
22. Agrárkamara

Veszprém

nem adott
véleményt

Tervezıi választ nem igényel

Veszprém

Tervezıi választ nem igényel

23. KISOSZ

Veszprém

nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
nem adott
véleményt
tárgyalta

24. Veszprém Megyei Mérnöki Veszprém
Kamara
25. Veszprém Megyei Építész Veszprém
Kamara
26. Városfejlesztési és
Veszprém
Környezetvédelmi Bizottság

TERV_VÁLASZ_Takácskert

Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
Tervezıi választ nem igényel
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1. sz. melléklet
Tervezıi válasz a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Fıépítész
észrevételére
1. Az irányadó szabályozási vonal törlése a város rendezési tervének
felülvizsgálata során javasolt, ilyen kis mértékő módosítás esetén a
gyakorlatnak megfelelıen alkalmazható.
2. A közlekedési alátámasztó munkarész és a tervezett szabályozás közötti
biztosítása érdekében a munkarész a kért módon pontosításra került, lásd
K-1, K-2 ábra.
3. Az építési telek közmővesítettségének pontosítására a mellékelt javaslatot
HÉSZ-be illesztve.

komplex
kialakult
összhang
mellékelt
tesszük a

Indoklás a 3. ponthoz:
A HÉSZ módosító rendelettervezet 2 bekezdéssel bıvülne ki:
1. Egyrészt a pontosítja a) közlekedési területek kiépítettségének fokát településrendezési
szerzıdés megléte esetén, másrészt ennek hiányában b) az építési telek beépíthetıségét
pontosított (a felsıbb szintő jogszabály által meg nem határozott) feltételhez köti.
2. Mivel felsıbb szintő jogszabály meghatározza az építési telek fogalmát, ezért a HÉSZ
legfeljebb ennek beépítési feltételeit pontosíthatja, amennyiben a törvénybıl ez nem
olvasható ki egyértelmően. Ezért módosult a HÉSZ módosító rendelettervezet.
A közmővesítettség mértéke az OTÉK-ban rögzített. Ezzel kapcsolatban a HÉSZ jelenleg is
rendelkezik pontosítással pl teljes közmővesítettség esetében a lakó területeken a termikus
energiaellátás (gáz távhı) villamos-energiával is kiváltható.
A szükséges közmőhálózat tartalma az OTÉK szerint lehet:
1. teljes közmővesítettség, ekkor az OTÉK 8. §. (2) a) aa) szerint a közüzemi
energiaszolgáltatás tartalmazza a villamos energia és vezetékes gáz vagy távhı ellátást
2. részleged közmővesítettség, ekkor az OTÉK 8. §. (2) b) aa) szerint a közüzemi
energiaszolgáltatás tartalmazza a villamos energia ellátást
3. illetve adott esetben a HÉSZ elıírhat bıvített részleges közmővesítettséget, azaz csak a
közüzemi villamos energia ellátási kötelezettséget tartalmazza, de nem írja elı pl a
vezetékes gáz létesítését, így a 2. pontban meghatározotthoz képest lehetıséget ad az
alternatív energiafelhasználásra (napenergia, földhı, stb).
Ezért került ki a javaslatból a közmőhálózat zárójelbe tett felsorolása.
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HÉ S Z MÓ DO S Í TÁS RE NDE LE TTE RV E ZE T
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……/2010. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szól
61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.tv. 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló - többször
módosított - 61/2003. (XII.22.) Ör. (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A HÉSZ 3.§ kiegészül az alábbi új bekezdésekkel:
(1) Önkormányzati- és magán tulajdonban levı közlekedési területen teljes körő infrastruktúra
kiépítésére is vonatkozó településrendezési szerzıdés köthetı, amely tartalmazza a telket, vagy
legalább egy tömbben levı telekcsoportot kiszolgáló út, úthálózat megépítésének kötelezettségét
végleges burkolattal, járdával, zöldsávval, közvilágítással, kapubehajtókkal és *a HÉSZ
vonatkozó övezeteinek elıírásaiban meghatározott szükséges közmőhálózattal (víziközmő,
gáz-és elektromos energia hálózat, hírközlési rendszer, csapadékvíz hálózat, stb.).
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzıdés hiányában - a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
telekbeépítési feltételei biztosításáról szóló rendelkezéseit (33.§) figyelembe véve - épület csak
olyan építési telken valósítható meg, engedély csak olyan építési telek beépítésére adható,
amely estében az (1) bekezdésben feltüntetett, teljes körő infrasruktúra kiépült. Ez a rendelkezés
érvényes a beépítés feltételeként elıírt, teljes körően kialakított út- és közmőigényre.
(2) *A helyi építési szabályzat elıírásainak alkalmazása szempontjából az építési telek
gépjármővel történı közvetlen megközelíthetısége, a gépjármő-közlekedésre
alkalmassága alatt - az elıírt közmővek elhelyezését követıen, - a közvilágítással, az elıírt
szükséges keresztmetszeti elemekkel (járda, zöldsáv, nyílt árok stb.) és berendezésekkel
kialakított szilárd útburkolatot kell érteni.
2..§
Jelen rendelet 2010. …-én lép hatályba.
Veszprém, 2010. …...
Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Büki Szilvia s.k.
jegyzı, címzetes fıjegyzı

Veszprém, 2010. …………….
* javasolt módosítások
abc eredeti javaslat elhagyása
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