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VESZPRÉM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA
2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT
ELİZMÉNYEK, TERÜLETI LEHATÁROLÁS, ÁTTEKINTİ TÉRKÉP SZELVÉNYSZÁMMAL
A Veszprém Megyei Jogú Város Településrendezési Terve módosításának szakhatósági egyeztetési anyagát az elızetes szakhatósági véleményezésre kiküldött több, különálló lakossági és önkormányzati kérelmek alapján
– a jobb áttekinthetıség érdekében egy munka keretében dokumentáltuk, de az egyes az egyes feladatokat és
megoldási javaslatokat külön-külön szerepeltettük. A módosítási igények a Településszerkezeti Tervet (TSZT), a
Szabályozási Tervet (SZT) és a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) érintik.
A munka készítése során a szakmai egyeztetéseket Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal Fıépítészi Csoportjával folytattuk le.
A KÉRELMEK A KÖVETKEZİ HELYEKEN ÉRINTENEK MÓDOSÍTÁST:

A munka felépítése:
• Feladat leírás, azonosítóval.
• Tervezıi javaslat, szakáganként
• Tervlapok a módosítási javaslattal
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1. Veszprém, Radnóti tér, 4931 hrsz-ú területet (volt kisállomás) érintı szabályozás módosítása
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A terület a volt kisállomás épületének telke, a Radnóti téren, az Almádi út elején található.
• A 4931 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „településközpont vegyes terület”,
övezeti elıírása: Vt-21 (SZ; 800 m2; 40%; 7,5 m; 20%; 16m).
Belterületi szabályozási terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A telken a korábbi településrendezési terv szabályozási tervében a tárgyi ingatlanon szabályozási
vonalak biztosították a közlekedési csomópont megfelelı kiépítéséhez szükséges területet. A
késıbbi módosítások során ez a szabályozás a telekrıl levételre került. A közlekedési csomópont
részletesebb terveinek elkészítése után kiderült, hogy a helybiztosításra szükség van, ezért a
szabályozási vonalat a telek északi sarkára ismét vissza kell helyezni.
A módosítási igény várható hatása:
• A módosítással a Radnóti téri közlekedési csomópont kialakításához szükséges helyigény
biztosított lesz. Mivel az egyébként is kis mérető, önálló telek a szabályozás miatt még inkább
lecsökkenne, célszerő a Mester utca irányába levı közlekedési terület szabályozását úgy
megállapítani, hogy a telek beépíthetı, Vt-21 szabályozású területét vissza lehessen pótolni az út
területének végleges kialakításával nem érintett közlekedési területbıl.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT elıírásait. A módosítás a BIA értéket
nem változtatja meg.

A módosításról szóló elızetes döntés:
• 96 /2011. (VI.23.) VVB sz. határozat
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Módosítási javaslat
A terület jellemzıen kisvárosias karakterő, de az érintett rész településközponti vegyes besorolású tömbtelek,
beépített terület.
A telken álló épület egy szintes, magastetıs kialakítású, építészeti karakterrel bír.
A tervezet korrekció szélességi és mélységi méretei 3-3,5 m között változnak. A területcsere mértéke ~35 m2
(34,68 m2). A telken álló épület (jelenleg éttermi funkcióval) mőködési rendje megtartható, a kiszolgálás telken
belül biztosítató. A kis mértékben megváltozott alakú telken, mely így jobb alakúvá válik, az építési hely továbbra
sem változik, így átépítés esetén sem változhat az építési kubatúra.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlan a város frekventált helyén, az Almádi út mentén a tervezett Radnóti téri körforgalom
mentén helyezkedik el.
A közvetlen közelben nincs zajtól védendı lakófunkció, a telken álló étterem funkciójú épületet a szabályozás
változása környezetvédelmi szempontból nem érinti.
A beépítésre szánt területek térmértéke a tervezett területcsere miatt nem változik. A módosítás a BIA értéket nem
változtatja meg.
Közlekedés
A kérelem tárgya a 4931 hrsz-ú ingatlant érintı szabályozás módosítása, a kiépítendı csomópont
helybiztosításának érdekében. A Radnóti tér – Almádi út – Ibolya utca keresztezıdésében a lebonyolítandó
forgalom nagyságrendje és jellege miatt, valamint a jelentıs gyalogosforgalom biztonságos közlekedése
érdekében körforgalmi csomópont tervezett. A csomópont részletes tervei elkészültek, amelyek szerint a 4931
hrsz-ú ingatlanon a szabályozás minimális módosítása szükséges. Közlekedési szempontból a változtatás
támogatható.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület régészeti lelıhelyet nem érint.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
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2. Veszprém, Litérre vezetı út csomópontja közelében található, 0222/2 hrsz-ú külterületi ingatlanra
vonatkozó településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A terület külterületi ingatlan, jelenlegi területfelhasználása „Gazdasági-ipari terület” Gip, övezeti
elıírása: „Gip-07”. A külterületi szabályozási terven a módosítással érintett terület egy részén a fıutak és
egyéb szerkezeti jelentıségő utak védıtávolságára fenntartott hely van kijelölve, illetve „országos
védettségő természetvédelmi terület” jelölés található.
• HÉSZ elıírások:
„Gazdasági területek 9.§
(1) A gazdasági területek építési övezetei az alábbiak:
a) Gksz- kereskedelmi, szolgáltató területek: Gksz-01 - Gksz-21;
b) Gip- ipari területek:
egyéb ipari területek: Gip-1; - Gip-10;
(3) Az egyéb ipari területen
a) elhelyezhetı:
1. nem zavaró hatású ipari épület és gazdasági tevékenységi célú épület,
2. az energiagazdálkodás és a településgazdálkodás építményei,
3. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások,
4. oktatási, egészségügyi és szociális épületek
5. üzemanyagtöltı,
6. egyéb közösségi szórakoztató épület
(4) A gazdasági területek építési övezeteinek területén szennyvizet kibocsátó építmény csak teljes
közmővesítéssel helyezhetı el.
(7) A Gip-07 övezető a 8-as sz. fıút és a 72. sz. csomópontjánál lévı területen gyepmesteri telep és
állatmenhely létesíthetı, a szükséges hatósági engedélyek alapján. „

Külterületi szabályozási terv kivonat
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A módosítási igény célja:
• A 2003-ban elfogadott rendezési terv az ingatlant gazdasági-ipari övezetbe sorolta és ezt az ingatlant
jelölte ki egy esetlegesen kialakítandó gyepmesteri telephely számára. A tulajdonos szeretné, ha ez az
elıírás megszüntetésre kerülne. Ezen túlmenıen a külterületi településrendezési tervben a területen
„országos jelentıségő természeti terület” jelölés van, amelynek szükségességét kéri felülvizsgáltatni. A
tulajdonos megkereste a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát és állásfoglalást kért arra
vonatkozóan, hogy milyen mértékő korlátozás van természetvédelmi szempontból az ingatlanán. (lásd
mellélet)
A módosítási igény várható hatása:
• Amennyiben módosítási igénnyel érintett területen a „gyepmesteri telep kijelölés” megszüntetésre kerül,
akkor más területet kell keresni ennek kijelölésére. Az „országos védettségő természetvédelmi terület”
jelölés megszüntethetıségét szintén vizsgálni kell - ezzel kapcsolatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság elızetesen azt a nyilatkozatot tette, hogy mivel a jogszabályban leírtak szerint ezt nem
hirdették ki, már most sem jelent korlátozást a területen. A módosítások után a gazdasági-ipari terület
kötöttségektıl mentesen, szabadabban hasznosíthatóvá válik az övezeti elıírások figyelembe vétele
mellett.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT –t és érintheti a HÉSZ elıírásait.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 187/2010. (VII.15.) VfKB sz. határozat
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Az önkormányzat illetékes részlegének tájékoztatója és állásfoglalása a jelenlegi gyepmesterei
teleppel és annak mőködésével kapcsolatban :
Gyepmesteri telep Veszprém
Veszprémi Gyepmesteri telep hrsz: 039/2, hivatalos megnevezése: dögtér, címe: Veszprém, Külsı – Vámosi u.
Törvényi hátterek:
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján „A
települési - a fıváros belterületén a fıvárosi - önkormányzat kötelezı feladata a település belterületén a kóbor
állatok befogása.”
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008.évi XLVI. Törvény 19.§ (1) és (2) bekezdése
alapján „Az állati eredető melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén
köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételérıl az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban elıírt módon gondoskodni.”
Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség
a) ha az állati eredető melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredető
melléktermék fellelési helye szerinti illetékes települési (fıvárosban kerületi) önkormányzatot,
b) közterületen a települési (fıvárosban kerületi) önkormányzatot
c) közúton a közút kezelıjét terheli.”
2001. évi XXII. Törvény az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról A települési
önkormányzat állategészségügyi feladatai 42.§ (1) bekezdése alapján:
(2) A települési önkormányzat kötelezı feladatként gondoskodik
a) az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a település belterületén a kóbor ebek befogásával, ırzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével,
továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetı
betegség tüneteit mutató vagy
betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
c) az ebek veszettség elleni kötelezı védıoltásának megszervezésérıl a kerületi fıállatorvos közremőködésével,
nyilvántartás és összeírás alapján.
(3) A fıváros belterületén a fıvárosi önkormányzat gondoskodik a kóbor ebek befogásával, ırzésével,
értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(4) A jegyzı hatáskörébe tartozik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek gyanúja esetén - a külön
jogszabályban meghatározott - hatósági intézkedések megtétele, valamint a méhek vándoroltatásával
kapcsolatos nyilvántartás vezetése
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2010.(VI.28.) önkormányzati rendelete
Az állattartás szabályairól
Gyepmesteri Telep mőködési szabályai:
1. Állategészségügyi feladatok






Veszprém város közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, ırzésével,
gondozásával, végsı esetben ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása,
az állategészségügyi hatóság rendelkezésére az embert mart, veszettség szempontjából
aggályos eb és macska 14 napos, valamint az embert mart, veszettségre vagy veszettség
fertızöttségre gyanús eb és macska 90 napos hatósági megfigyelése,
a város közigazgatási területén belül a közterületen elhullott kisállatok (kutya, macska,
madár) tetemek begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanná tételérıl való gondoskodás,
A hatóság által jogerısen elkobzott állatok (kutya, macska) elszállítása, illetve átvétele,
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Ebzárlat idején – az állatorvos által megállapított idıközökben – a zárlat alatt álló terület
bejárása, és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása,

2. Állategészségügyi szolgáltatások




a város közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek,
macskának - térítés ellenében történı – átvétele a Telepen,
a város közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek,
macskának a tulajdonos ingatlanáról – térítés ellenében – történı elszállítása,
a város közigazgatási területén a tulajdonos ingatlanáról az állathulla (kutya, macska,
szárnyasok, egyéb állat) – térítés ellenében – történı elszállítása, ártalmatlanná tétele

A gyepmesteri telep befogott kóborló és emberi sérülést okozott (aggályos) kutyák átmeneti befogadására
szolgál. A telepre került kutyák napi etetését, itatását, és gondozását a gyepmester és a telepır látja el. A
telepet állatorvos felügyeli szakmailag.
Veszprém város közigazgatási területén talált gazdátlan, kóbor, veszélyes vagy veszélyessé minısített, illetve
a közterületen szabadon engedett ebek befogása és elszállíttatása a gyepmester feladata.
A teleprıl heti rendszerességgel az ATEV ZRT Budapest Solti Gyára szállítja el az állati tetemeket.
2008-tól megkezdıdött a gyepmesteri telep felújítása, melyet a tisztiorvosi szolgálat is meglehetıs
vehemenciával szorgalmazott. 2010-re bevezetésre került a vezetékes ivóvíz, elektromos áram, csatornázás.
A kutyakenelek száma bıvült, irodakonténer került megvásárlásra a telepır számára, toalett épült.
2011-ben kialakításra kerülne egy szociális helyiség – mely tisztiorvosi elıírás – tovább bıvülnének a
kutyakenelek, és macskakeneleket vásárolnánk.
A gyepmester nemcsak városunkban végzi tevékenységét, hanem megállapodás alapján Balatonalmádiban
és ha szükséges, a környezı településeken is. A balatonfőzfıi gyepmester is a veszprémi telepre szállítja a
tetemeket és a befogott állatokat, természetesen térítés ellenében. Mind állattartással foglalkozó környékbeli
vállalkozók, mind az Állatkórház tetemei is a gyepmesteri teleprıl kerülnek elszállításra.
Fontos megemlíteni, hogy az Állatvédı Egyesület telephelye is a gyepmesteri telep területén helyezkedik el,
külön bejárással. Az egyesület jövıbeni tervei között szerepel egy önálló másik területen egy új állatmenhely
létrehozása.
A telepen nem szándékozunk sem dögkutat, sem krematóriumot létesíteni. A valaha volt dögkutat
megsemmisítettük, betonszarkofág épült rá. A tetemek 2 db konténerbe kerülnek, melyeket hetente
fertıtlenítenek.
Telepünk jó úton halad az Európai Uniós elvárások felé, ezért a hosszú távú elképzelés nem indokolja a telep
más helyszínen történı kijelölését. Amennyiben a szociális blokk létesítése az idei nyár végére megvalósul,
minden állategészségügyi, tisztiorvosi elıírásnak maximálisan meg fogunk felelni.
Készítette:
Réfi Ferencné csop.vez.

Veszprém, 2011. május 13.
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A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatója a
gyepmesterei teleppel és annak mőködésével kapcsolatban:
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Módosítási javaslat
Rendezési terv módosítása nélkül csak a jelenlegi terület használható gyepmesteri telepként.

Környezeti állapot, zöldfelületek
A gyepmesteri telep létesítésével és üzemelésével kapcsolatban az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges:
1.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
Állat-egészségügyi Szabályzathoz
)

5. számú függelék az

2.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegı védelmérıl
5. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak
30. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak

3.

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének,
mőködésének és fenntartásának részletes szabályairól
a rendelet 10-12. §-ában foglaltak

4.

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérıl
a rendelet 5. számú melléklete figyelembe vételével:

5.

71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek
forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
a rendelet 12. §. figyelembe vételével:

6.

1998. évi XXVIII. évi törvény az állatok védelmérıl és kíméletérıl
a törvény VII. fejezetében foglaltak figyelembe vételével:

Rendezési terv módosítása nélkül csak a jelenlegi terület használható gyepmesteri telepként.
A Veszprémi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési irodájának állásfoglalása alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a
jelenlegi Tapolcai út közelében a közigazgatási határ mellett lévı, korábban felszámolni tervezett, gyepmesteri telep
folyamatos fejlesztése révén mára rendezett helyzetővé vált és a jelenlegi igényeket kielégíti.
Mindez azt is jelenti, hogy környezetvédelmi szempontból a jelenlegi telephely megtartása a legkedvezıbb,
ugyanakkor a hatályos jogszabályi környezetben a korábbi elképzelések nem mindegyike valósítható meg azon a
területen. Mindezen adottságok figyelembe vétele és elfogadása mellett nem szükséges újabb gyepmesteri telep
létesítéséhez szükséges terület kijelölésének fenntartása Veszprémben.

Természetvédelem
A 2003-ban készült rendezési terv készítésekor kijelölt gyepmesteri telep telke „országos jelentıségő természeti terület”
kategóriájú védett területként volt nyilvántartva. került jelölésre. A természeti területek felmérése során a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park igazgatósága ilyen védelmi kategóriában tartotta akkor nyilván a területet. A késıbbiekben a természeti
területek helyett az un. „Natura 2000” területek kerültek kijelölésre, melyek területi lehatárolását, településenkénti helyrajzi
számos listáját külön rendelet tartalmazza. A kérdéses terület ezen listába nem került fel.
A Veszprém MJV rendezési tervének 2010-évi módosítása során, mely a területtel szomszédos 8-72 es fıutak csomópontját
érintette észrevételezésre került, hogy a rendezési tervben még nem szerepelnek a „Natura 2000” területek. 2010
augusztusában egyeztetés történt az illetékes nemzeti parkkal és annak megfelelıen mind a településszerkezeti terv, mind a
külterület szabályozási terv módosításra kerül, így a mára nem használatos „országos jelentıségő természeti terület” helyett a
„Natura 2000” területek kerültek megjelenítésre a fenti tervekben.
Az érintett terület az Országos Ökológiai Hálózat területeinek sem része.
Az érintett telek nem szerepel a Natura 2000 területek helyrajzi számos listájában, így ott a Veszprém MJV 2010 év ıszén
jóváhagyásra került módosítása óta már nem szerepel semmiféle természetvédelmi korlátozás.
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Közlekedés
Mivel a kérdéses, jelenleg gazdasági övezetbe sorolt (gyepmesteri telep funkcióra kijelölt) ingatlanon az övezeti elıírások
nem módosulnak, várható közlekedési hatásai sem változnak az ingatlanra vonatkozó joghatályos elıírásokhoz képest.
Megmarad az ingatlan közúti kiszolgálása is. Ennek alapján az ingatlanra vonatkozó szabályozás kérelemben meghatározott
módosításának közlekedési szempontból nincs akadálya.

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti lelıhelyet.
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3. Veszprém, Toborzó u. 124/2 és 123/2 hrsz-ú ingatlanokat érintı településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A kérelemmel érintett ingatlanok Veszprém belvárosában, a Ranolder tér közelében, a Toborzó utca Szeglethy utca – Óvári F. utca által határolt tömbben helyezkednek el.
• A Veszprém Toborzó u. 124/2 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „kisvárosias lakóterület" Lk,
övezeti elıírása Lk-06, (O, 700 m2, 50%, 5,5 m, 20%, 18x30m); a 123/2 hrsz-ú ingatlan jelenlegi
területfelhasználása „településközpont vegyes területek " Vt, övezeti elıírása Vt-50, (Z, 500 m2, 60%, 10,5
m, 10%, 16m, K)
Belterületi Szabályozási Terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A kérelmezı tulajdonában van a Toborzó u. 124/2 hrsz-ú ingatlan, amelyhez telek kiegészítésként a 123/2
hrsz-ú ingatlanból 93 m2-t szeretne megvásárolni. A két érintett ingatlan az érvényben levı rendezési terv
szerint különbözı övezeti besorolásba tartozik. A hatályos jogszabályok szerint csak azonos övezeti
besorolású telkeket lehet egyesíteni, ezért a telekegyesítéshez szükség van a szabályozási tervben
meglevı övezeti határok kisebb mértékő módosítására.
A módosítási igény várható hatása:
• A módosítás a telkek ésszerő hasznosítására és az övezeti határ helyének pontosítására ad javaslatot. Kis
mértékben növekszik a lakóterület nagysága, ugyanakkora méretben csökken a településközpont vegyes
besorolású terület nagysága és megváltozik az övezeti határ helye.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 209/2010. (IX.07.) VfKB sz. határozat.
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Módosítási javaslat
A hatályos jogszabályok szerint csak azonos övezeti besorolású telkeket lehet egyesíteni, ezért a
telekegyesítéshez szükség van a szabályozási tervben meglevı övezeti határok kisebb mértékő módosítására.
Mivel a tömb beépült, és változtatás mértéke kis mértékő, valamint nem okoz környezetterhelési változást, ezért
az övezeti határ áthelyezése a kért módon megvalósítható.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlanok Veszprém belvárosában, a Ranolder tér közelében, a Toborzó utca - Szeglethy
utca – Óvári F. utca által határolt tömbben helyezkednek el. A terület jellemzıen kisvárosias lakóterület és
településközpont vegyes, beépített terület.
A terület jelenlegi terhelése zaj szempontjából a területi határértéket nem haladja meg. Levegı szennyezettség
nem fordul elı. A közvetlen közelben zajtól védendı funkciót a szabályozás változása nem érint.
A beépítésre szánt területek térmértéke nem változik, így a területen BIA érték nem változik.
Közlekedés
A módosításnak közlekedési, forgalmi szempontból nincs akadálya, mivel az övezetmódosításból várhatóan
egyáltalán nem keletkezik többlet-forgalom a városi úthálózaton és az ingatlanok közúti megközelíthetısége sem
változik.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem érint régészeti
lelıhelyet.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Narancsszínnel jelölve a javasolt új övezethatár.

TSZT módosítási javaslat:
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4. Veszprém, Csutorás u. 9. 2447 hrsz-ú ingatlant érintı településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A kérelemmel érintett ingatlan Veszprém belvárosában a helyi értékvédelmi területen (he) belül helyezkedik
el.
• A Veszprém Csutorás u. 9. 2447 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „kertvárosias lakóterület",
övezeti elıírása Lke-18, (Z, 600 m2, 30%, 4,5 m, 50%, 16m, K). A 2459 hrsz-ú ingatlan területfelhasználása
beépítésre nem szánt „közlekedési terület”, amelynek egy része a telek zöldfelületként fenntartandó
részeként van jelölve.
Belterületi Szabályozási Terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A kérelmezı tulajdonában van a Csutorás u. 2447 hrsz-ú ingatlan, amelynek szomszédságában található
az Önkormányzati tulajdonú 2459 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban levı, forgalomképtelen besorolásba
tartozó közterületi ingatlan, amely az önkormányzati törzsvagyon része.
• A 2447 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a 2459 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból cca. 40 m2 területet
szeretnének megvásárolni, garázsépítés céljából. A „közlekedési terület” azon részén, amelyet meg
kívánnak vásárolni sem gyalogosforgalom, sem gépkocsiforgalom nem zajlik. A terület jelenlegi földhivatali
besorolása gyep, amelyet a kérelmezık rendszeresen gondoznak.
A módosítási igény várható hatása:
• A módosítás során a 2459 hrsz-ú területbıl 40 m2-nyi terület a nem beépíthetı közlekedési területbıl,
beépíthetı, kertvárosias lakóövezetbe (Lke-18) kerül átsorolásra.
• Módosítás után, a garázs építésekor a helyi védett területnek megfelelı anyagok használata és
tömegalakítás mellett kedvezı állapot jön létre.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 213/2010. (IX.07.) VfKB sz. határozat.
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Módosítási javaslat
A 2447 hrsz-ú ingatlan területe a 2459 hrsz-ú önkormányzati ingatlan rovására mintegy 40 m2–rel növekedik. A
„közlekedési terület” azon részén, amely beépítésre szánt területté válik, gyalogos- és gépkocsiforgalom sem
zajlik, valamint terepviszonyok miatt amúgy is a telek zöldfelületként fenntartandó része. Mivel a tömb beépült, a
változtatás mértéke kicsi, így nem okoz számottevı környezetterhelési változást, ezért a szabályozási vonal
áthelyezése a kért módon megvalósítható. A módosítás során a 2459 hrsz-ú területbıl cca. 40 m2-nyi terület a
nem beépíthetı közlekedési területbıl, beépíthetı, kertvárosias lakóövezetbe (Lke-18) kerül átsorolásra.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlanok Veszprém belvárosában, a Séd völgyében, a Fenyves utca - Csutorás utca –
névtelen közterület által határolt tömbben helyezkednek el. A terület jellemzıen kertvárosias lakóterület, beépített
terület.
A terület jelenlegi terhelése zaj szempontjából a területi határértéket nem haladja meg. Levegı szennyezettség
nem fordul elı. A közvetlen közelben zajtól védendı funkciót a szabályozás változása nem érint.
A beépítésre szánt területek térmértéke kis mértékben növekedik, így a területen BIA érték növekedik.
Közlekedés
A 2447 hrsz-ú ingatlan megközelítı útja a Csutorás utca. Az ingatlan mögött (nyugati oldalon) a Fenyves utca
és a Galamb utca között egy beépítetlen, közlekedési célú terület található. Ezen a telken aszfaltburkolatú út
halad, amely a 2460/2 hrsz-ú ingatlan közterületi kapcsolataként üzemel. A 2447 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a
2459 hrsz-ú beépítetlen közterületbıl cca. 40 m2 nagyságú területet szeretnének megvásárolni és
ingatlanukhoz csatolni, garázsépítés céljából. A kérelem közlekedési szempontból támogatható,
amennyiben a tervezett garázs megközelítése a közterületi út folytatását nem lehetetleníti el és a 2489/1 hrszú ingatlan közterületi kapcsolata továbbra is megmarad.
Közmővek
Az építési terület jelenleg közterület, vagyis a tervezett beépítés ismert, vagy ismeretlen közmő vezetékeket
érint (érinthet). A beépítés kiviteli terveinek készítése során valamennyi közmő szolgáltatónál szükséges
egyeztetni.
Jelenlegi ismereteink szerint a Bakonykarszt Zrt. Dk400 KG-PVC szennyvízcsatornája a tervezett létesítményt
az elıírt, épületektıl szükséges védıtávolságon belül (min. 3 m!) épül. Ezért a meglévı szennyvízcsatornát
vagy a Bakonykarszt Zrt.-vel egyeztetett módon védelembe kell helyezni, vagy ki kell váltani az
elıírásnak megfelelı távolság betartásával.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület a régészeti lelıhelyet érint.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Narancsszínnel jelölve a javasolt új szabályozási vonal.
Kinagyított részlet:

TSZT módosítási javaslat:

Eredeti léptékben:
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5. Veszprém Jutasi út 15. 4064 hrsz-ú ingatlan (megosztás és telekalakítás után 4064/1, 2 hrsz) területét
érintı településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A Veszprém Jutasi út 15., 4064 hrsz-ú ingatlan a város frekventált helyén, a belvárosban, az Autóbusz
állomás mellett helyezkedik el.
• A telek jelenlegi területfelhasználása „kisvárosias lakóterület" övezeti elıírása Lk-40, (Z, 500 m2, 40%, 7,5 m,
20%, 15x30m). A telket érinti a Jutasi út keleti oldalának szabályozási vonala.
Belterületi Szabályozási Terv kivonat részlet

A módosítási igény célja:
• A 4064 hrsz-ú telek tulajdonosa az ingatlan felújítását szeretné elvégezni. A telek egy kis részét érinti a
Jutasi út szélesítését szolgáló szabályozási vonal, amely a telek nyugati határa mellett húzódik. A
kiszabályozással kis mértékben csökken a telek mérete az eredeti nagyságához viszonyítva, így a
beépíthetıség is. A tulajdonos kéri, hogy a telkét - és a szomszédos telket is - kis mértékben érintı
szabályozási vonal helye kerüljön felülvizsgálatra és az eredeti telekhatárokon maradjon a közlekedési
területet és beépíthetı lakóterületet elválasztó határ.
A módosítási igény várható hatása:
• A Jutasi út érintett szakasza kiszélesedik, ezért a két szomszédos telekbe kis mértékben benyúló
szabályozási vonal megszüntetése elképzelhetı. A módosítás során meg kell vizsgálni a tervezett
körforgalmi csomópont nagyságát és a telekhatárokhoz való viszonyát és amennyiben a csomópont
engedélyezett terve lehetıvé teszi indokolt a szabályozási vonal megszüntetése.
• A módosítás a TSZT és SZT elıírásait érinti.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 210/2010. (IX.07.) VfKB sz. határozat (külön mellékletben)
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Módosítási javaslat
Mivel a csomópont engedélyezett terve lehetıvé teszi, indokolt a szabályozási vonal megszüntetése. A már
kialakult beépítéső tömbben az igényelt változtatás kicsi, így nem okoz környezetterhelési változást, ezért a
szabályozási vonal áthelyezése a kért módon megvalósítható. A módosítás során a 4064 és 4065 hrsz-ú ingatlant
érintı korlátozás megszőnik, mindösszesen 45 m2-nyi terület a nem beépíthetı közlekedési területbıl, a
csatlakozó beépíthetı, kisvárosias lakóövezetbe (Lk-40) kerül átsorolásra.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlanok a város frekventált helyén, a belvárosban, az Autóbusz állomás mellett
helyezkednek el. A terület jellemzıen kisvárosias lakóterület, beépített terület.
A közvetlen közelben levı, zajtól védendı lakófunkciót a szabályozás változása pozitív irányban érinti.
A beépítésre szánt területek térmértéke kis mértékben növekedik, így a területen BIA érték növekedik.
Közlekedés
A 4064 hrsz-ú ingatlant érintı szabályozási vonal a Jutasi út – Kopácsi út csomópont területigénye miatt került a
szabályozási terv vonatozó lapjára. A joghatályos szabályozási terv alátámasztó munkarésze a csomópontot (a
jelenlegitıl eltérı forgalmi rendet javasolva) ötágú csomópontként ábrázolta. A Pannonterv Kft. 2008-ban készítette el a
csomópont - azóta már engedélyezett - útépítési tervét, amelyben a jelenlegi forgalmi rend figyelembe vételével a
keresztezıdés négyágú körforgalmi kialakítását tervezi. A Széchenyi utcát nem köti közvetlenül a csomópontba. A
részletes útépítési tervek szerint a tervezett kialakítás csak a jelenlegi közterületeket veszi igénybe, a kérdéses ingatlan
területét nem érinti. Ennek alapján a 4064 hrsz-ú (és a 4065 hrsz-ú) ingatlant érintı szabályozási vonal
megszüntethetı.
K-3. ábra

Csomópont helyszínrajza (Forrás: Pannonterv Kft., 2008.)

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület a régészeti lelıhelyet érint.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Megszüntetı jel a hatályos szabályozási vonalon.

TSZT módosítási javaslat:
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6. Veszprém, Vörösmarty tér és Mártírok útja melletti, 4796 és 4785 hrsz-ú ingatlanok területét érintı
településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A két ingatlan a belvárosban, a Vörösmarty tér közelében, a Mártírok út – Bajcsy Zsilinszky utca és a Vitéz utca
között helyezkedik el.
• A Veszprém 4796 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „központi vegyes terület" övezeti elıírása
Vk-12, (Z, 1000 m2, 60%, 10,5 m); valamint a telken elhelyezhetı „jelentıs szint alatti gépjármőtároló (G) is. A
4785 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „kisvárosias lakóterület " övezeti elıírása Lk-24, (SZ,
900 m2, 40%, 10,5 m, 20%, 25x30m).
Belterületi Szabályozási Terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A 4785 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, közterületi telken helyezkedik el egy garázssor, amelynek
felépítményei magántulajdonban vannak. A garázsok alatti területrészt a hatályos rendezési terv a –
korábban szintén városi tulajdonban levı - 4796 hrsz-ú telekre érvényes központi vegyes
területfelhasználásba és Vk-12 övezetbe sorolta, annak érdekében, hogy jobb geometriájú terület alakuljon
ki parkolóház építéséhez.
• A 4796 hrsz-ú terület idıközben a Megyei Önkormányzat részére átadásra került a kórházi fejlesztéshez
szükséges parkolóház kialakításának céljára. Mivel az övezeti határ és a területfelhasználás figyelmen
kívül hagyta a telekhatárokat ezért mind a parkolóház építése, mind pedig a garázsok megszüntetésének
és a 4785 hrsz-ú közterület rendezésének lehetısége nehézségekbe ütközhet a rendezési terv szerinti
telekalakítási kötelezettség miatt. Ennek elkerülése érdekében a kérelmezı által felvetett módosítás
(amely nem számít hibának!) indokolt és támogatható olyan formában, hogy az érintett övezetek és az
övezeti határ kerüljön a tényleges telkek területére és a telekhatárra.
A módosítási igény várható hatása:
• A módosítás során kisebb mértékben változik az Lk-24 besorolású lakóterület és a Vk-12 besorolású
központi vegyes terület nagysága és az övezeti határ helye is. A jelenlegi telekviszonyokat a módosítás
ilyen formában jobban leköveti és nem okoz számottevı változást a településrendezési tervben.
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• A módosítás a TSZT és SZT elıírásait érinti.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 224/2010. (IX.16.) VfKB sz. határozat.
Módosítási javaslat
Az eltérı tulajdonviszonyok miatt indokolt a két telek közti övezeti határ áthelyezése a természetben kialakult
telekhatárra. A kis mértékő módosítás nem okoz környezetterhelési változást, ezért az övezethatár áthelyezése a
kért módon megvalósítható. A módosítás során a 4785 hrsz-ú, ingatlanból, más övezetbe való átsorolás 300 m2nyi terület érint és a Vk-12 övezet területébıl, a kisvárosias (Lk-24) lakóövezetbe kerül átsorolásra.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlanok a belvárosban, a Vörösmarty tér közelében, a Mártírok út – Bajcsy Zsilinszky utca és a
Vitéz utca között helyezkedik el. A terület jellemzıen kisvárosias lakóterület és településközpont vegyes, beépített
terület.
A közvetlen közelben zajtól védendı funkciót a szabályozás változása nem érint.
A beépítésre szánt területek térmértéke nem változik, így a területen BIA érték nem változik.
Közlekedés
A kérelem célja, hogy a 4785 hrsz-ú telken elhelyezkedı garázssor övezeti besorolásában is a saját ingatlanához
tartozzon, ne a szomszédos (parkolóház építésére szánt) ingatlan övezetéhez. A szabályozás módosításának
közlekedési szempontból nincs akadálya, sıt támogatható, az alábbiak miatt:
-

a 4796 hrsz-ú ingatlanon tervezett parkolóház megvalósításának feltétele a szabályozás rendezése,
a garázssor helye nem szükséges a parkolóház megvalósításához.

A tervezett parkolási létesítmény elhelyezésére korábban készült egy – az épület lehetséges elrendezését, közlekedési
kapcsolatait, méretét, parkolási rendjét tartalmazó - vizsgálat, amely már akkor is kizárólag csak a 4796 hrsz-ú ingatlan
területét vette figyelembe és feltételezte a garázssor megmaradását. A zártsorú beépítésnek köszönhetıen az
egész telek építési helynek minısül, de az OTÉK 36. §. alapján a szomszédos épületektıl telepítési távolság
tartandó. A tervezett épület a garázssor mellé közvetlenül elhelyezhetı, de a vérellátó huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségeit tartalmazó homlokzataitól az építménymagasságnak megfelelı mértékő (10,5 m) távolságot
kell tartani. Az elıkertek kialakításánál a kialakult állapotot kell figyelembe venni. Az épület telepítését
mindezeket figyelembe véve kell meghatározni. A terepadottságoknak köszönhetıen az elhelyezendı épület
esetében számolni lehet azzal, hogy a telket határoló két közútról eltérı szinteken is megközelíthetı.
A telekméretekbıl fakadóan – gazdaságos elhelyezést figyelembe véve - egy kétirányú közlekedési sávra
kétoldali merıleges beállással szervezett parkolási rend kialakítására van mód. Az ideális parkolási rendszer
esetén az ingatlanon 65-70 % beépíthetıség érhetı el. A tervezett parkolóház közlekedési kapcsolataira
vonatkozóan a vizsgálat az alábbi megállapításokat tette:
-

jó, ha a parkolóház két kijárattal mőködik, amelyek közül egy a Mártírok útjára, egy a Vitéz utcára nyílik,
erısen javasolt a Vitéz utca egyirányúsítása a Mártírok útja irányába, mivel jelenlegi paraméterei, és
parkolási helyzete nem teszi alkalmassá kétirányú forgalom lebonyolítására,
szükséges a Mártírok útjai behajtónál külön felálló-sáv létesítése a balra kanyarodók számára,
a tervezett parkolóház és a Kórház között várhatóan növekedı gyalogosforgalmat kiemelt figyelemmel
kell kezelni.

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület a régészeti lelıhelyet érint.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Narancsszínnel jelölve a javasolt új övezeti határ.

TSZT módosítási javaslat:
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7. Veszprém, Köd u. 2419 hrsz-ú ingatlant érintı településrendezési terv módosítás
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A kérelemmel érintett ingatlan Veszprém belvárosában a helyi értékvédelmi területen (he) belül helyezkedik
el.
• A Veszprém Köd u. 2419 hrsz-ú ingatlan jelenlegi területfelhasználása „kertvárosias lakóterület", övezeti
elıírása Lke-14, (O, 600 m2, 30%, 4,5 m, 50%, 16x35m, K).
Belterületi Szabályozási Terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A kérelmezı tulajdonában van a Köd u. 2419 hrsz-ú ingatlan, amelyet 1995-ben vásárolt meg az elızı
tulajdonostól. A vétel elıfeltételeként az elızı tulajdonos három telek összevonásával – a 2419 hrsz-ú, a
2420 hrsz-ú és a 2411 hrsz-ú közlekedési terület egy részébıl – alakíttatta ki a jelenlegi 2419 hrsz-ú, 1475
m2-es telket. Ennek részeként az Önkormányzattól vásárolták meg 2411 hrsz-ú terület egy részét, telekkiegészítés címén.
• A 2003-ban készült és 61/2003.(XII.22.) Ör. számmal elfogadott Településrendezési Terv telket érintı
szabályozási vonala valószínőleg a korábbi telekhatárt vette figyelembe annak ellenére, hogy a
telekösszevonások és az új Településrendezési Terv készítése között hét év telt el.
• A jelenlegi tulajdonosok a szennyvízcsatorna telküket érintı kialakítása során vették észre a Szabályozási
Terv rendelkezését és elızetes egyeztetés után adták be módosítási kérelmüket. A helyszín és a korábbi
döntések ismeretében megállapítható, hogy a telekbe nyúló szabályozási vonal felesleges és a korábbi
térképi állapot miatt, tévedésbıl kerül a szabályozási tervbe. Ennek megfelelıen - karbantartás és hiba
javítás keretén belül - megszüntetése indokolt úgy, hogy a késıbbiekben a tényleges, jogi telekhatár
legyen a beépíthetı lakóterületet és a nem beépíthetı közlekedési területet egymástól elválasztó
szabályozási elem.
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A módosítási igény várható hatása:
• A módosítással a szabályozási vonal megszüntetésre kerül és a tényleges, mai telekállapotoknak
megfelelı jogi telekhatár lesz a beépíthetı lakóterületet és a nem beépíthetı közlekedési területet
egymástól elválasztó szabályozási elem.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 11/2010. (XI.04.) VfKB sz. határozat.
Módosítási javaslat
Karbantartás keretén belül – a szükséges közlekedési vizsgálat lefolytatása mellett - a megszüntetése indokolt úgy, hogy a
késıbbiekben a tényleges, jogi telekhatár legyen a beépíthetı lakóterületet és a nem beépíthetı közlekedési területet
egymástól elválasztó szabályozási elem.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A kérelemmel érintett ingatlan Veszprém belvárosában a Völgyikút-patak és a Köd utca között, a Csomay
strandhoz kapcsolódó közpark mellett helyezkedik el.
A terület jelenlegi terhelése zaj szempontjából a területi határértéket nem haladja meg. Levegı szennyezettség
nem fordul elı. A közvetlen közelben zajtól védendı funkciót a szabályozás változása nem érint.
A beépítésre szánt területek térmértéke kis mértékben (95 m2) növekszik a tervezett közlekedési terület rovására,
a területen BIA érték növekedés következik be.
Közlekedés
A kérelem tárgya a 2419 hrsz-ú ingatlant érintı joghatályos szabályozási vonal megszüntetése. A kérdéses
ingatlan egy részét a korábbi rendezési tervben valószínőleg a közúti kapcsolat bıvítési lehetıségének
biztosítására, forduló kialakítására jelölték ki. A Köd utca a Galamb utcából válik ki és összesen 12 ingatlan
megközelítésére szolgál. A 2419 hrsz-ú telek elıtt az utca élesen kanyarodik, a közlekedési terület telekhatárok
közti szélessége 6 és 8 m között változik. Utolsó szakaszán, a forduló után, a Völgyikút patak mentén három
ingatlant szolgál ki.
Mivel a Köd utca csupán 12 ingatlan megközelítését szolgáló, keskeny lakóutca és a meredek terepviszonyok
nem, vagy csak nagy költségráfordítás árán tették volna lehetıvé forduló kialakítását, már a korábbi rendezési
tervet módosították, ezt a megoldást elvetve. Így került eladásra és a 2419 hrsz-ú telekhez becsatolásra az
érintett, mintegy 95 m2-es terület. Mivel a már kialakult állapotú utcában levı telkek megközelíthetısége és közúti
kapcsolata megfelelıen biztosított közlekedési szempontból elfogadható, hogy a szabályozási vonal az érintett
telek esetében megszüntetésre kerüljön. – összhangban a jelenlegi telekállapottal.
Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület a régészeti lelıhelyet érint.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Megszüntetı jel a hatályos szabályozási vonalon.

TSZT módosítási javaslat:
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8. Veszprém, Stadion utca déli oldalát érintı szabályozási vonal megszüntetésével kapcsolatos
településrendezési terv módosítása
A módosítással érintett terület, jelenlegi elıírások:
• A szabályozási vonallal érintett öt családi házas telek (hrsz.: 5189; 5190; 5191; 5203; 5204) a Stadion utca déli
oldalán a Gátfı utcai és Füredi utcai keresztezıdéshez közel helyezkedik el.
• Az ingatlanok az Lke-14 „kertvárosias lakóterület” övezetbe tartoznak (O, 600 m2, 30%, 4,5 m, 50%, K.)
Belterületi Szabályozási Terv kivonat

A módosítási igény célja:
• A Stadion utca, mint a belsı útgyőrő része 22 m szabályozási szélességgel került kiszabályozásra. Az
érintett szakaszon, a Füredi utcai keresztezıdésig ez a szabályozási szélesség tölcsérszerően 30 m-ig
úgy került felbıvítésre, hogy a déli oldali 5 lakótelket érintı és átszelı szabályozási vonalat határoztak
meg.
• A szabályozási szélesség felbıvítésének oka ismeretlen. Mivel a szabályozás esetleges végrehajtása
elınytelenül érinti a telektulajdonosokat és az Önkormányzatot is, ezért megszüntetésének vizsgálata és
módosítása indokolt. A telkek beépítése szempontjából ugyanakkor szükség van egy beépítési vonal
feltüntetése, amelyet - a kialakult állapotot figyelembe véve - az épületek utcai homlokzatainak legszélsı
pontjaira célszerő helyezni.
A módosítási igény várható hatása:
• A szabályozási vonal megszüntetése esetén a telkek tulajdonosainak bármely építési engedélyezési
eljárás esetén nem kell telekmegosztást végrehajtaniuk, az Önkormányzatnak pedig nem kell az út
szabályozási szélességének növeléséhez területet vásárolnia.
• A településrendezési terv módosítása érinti a TSZT, SZT elıírásait.
A módosításról szóló elızetes döntés:
• 13/2010. (XI.04.) VVB sz. határozat.
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Módosítási javaslat
Alapvetıen a közlekedési feltételek határozzák meg a szabályozási vonal áthelyezésének kérdését. A
közlekedési vizsgálat és az elızetes szakhatósági vélemény figyelembevétele alapján a csomópont környezete
kialakítása módosul, de továbbra is igénybe veszi a lakóterületet, az eddiginél kisebb mértékben.
Környezeti állapot, zöldfelületek
A tervezési terület Veszprém belterületén a Stadion utca déli oldalán a Gátfı utcai és Füredi utcai keresztezıdéshez
közel helyezkedik el.
A terület jellemzıen kertvárosias lakóterület, beépített terület.
Az utca szabályozási szélességének csökkenése azt eredményezi, hogy a beépítésre nem szánt területek
térmértéke csökken, míg a beépítésre szánt területeké növekedni fog. A változással érintett terület nagysága
mintegy 250 m2, így a területen BIA érték növekedés következik be.
Közlekedés
A Stadion utca a városi fıúthálózat eleme (belterületi II. rendő fıút), érintett szakasza a Füredi úttal alkotott,
jelzılámpás csomópontjának egyik ága. Az útszakasz forgalmi terhelése jelenleg kb. 9000 Ejm/nap, ennek 3-4%-a
teherforgalom. A csomópont (a keresztezı útszakaszokat terhelı forgalmi áramlatok nagysága miatt)
kanyarodósávokkal bıvített kialakítással épült ki. A vizsgált csomóponti ágon összesen négy forgalmi sávos az
útszakasz, egyik irányban a két egyenesen haladó sáv mellett balra kanyarodó sáv is található, a nyugati irányban csak
egy sávot használhatnak a jármővek. A szabályozási vonal a csomóponti bıvítés miatt került rá a szabályozási
tervlapra az érintett ingatlanokon. Mivel az 5189 és az 5190 hrsz-ú ingatlanok mentén a telekhatárok és a kiépített
burkolatszél egymástól csupán 1,6 – 2,2 m távolságban helyezkedik el, ezen a szakaszon (a járda és minimálisan egy
közmősáv elhelyezésének helyigénye miatt) csak korlátozottan javasolhatjuk a szabályozási vonal módosulását. Az
5189 hrsz-ú ingatlanon a szabályozási vonal jelenleg egy épületen halad át. Ennek következményei (kisajátítási,
kártalanítási igény) miatt a szabályozási vonalat az épület és az 5190 hrsz-ú ingatlan nyugati telekhatára között
javasoljuk meghatározni. Az 5191, 5203 és 5204 hrsz-ú ingatlanok esetében a közterületi határ maradhat a jelenlegi
telekhatárokon.
A Stadion utcában (a szerkezeti tervben jelölt funkciók figyelembe vételével) tervezett mintakeresztszelvény a K-4.
ábrán látható.

Kulturális örökségvédelem
A módosítás a látványvédelmet nem érinti. A változtatási terület és a tervezett szándék nem
érint régészeti lelıhelyet.
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SZT módosítási javaslat (eredeti lépték M=1:2.000)
Narancsszínnel jelölve a javasolt új szabályozási vonal. Megszüntetı jel a hatályos szabályozási vonalon.

TSZT módosítási javaslat:
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BIA érték változás összefoglaló táblázat
Megnevezés

Mibıl mibe

1. Kádárta – Vasút u.
2. Gyepmesteri telep
3. Toborzó u.
4. Csutorás u.
5. Jutasi út
6. Kórház parkolóház
7. Köd u.
8. Stadion u.
Összesen

Köu->Lke
Vt->Lk
Köu->Lke
Köu->Lk
Lk->Vt
Köu->Lke
Köu->Lke

Jelenlegi
bia kat
0,6
0
0,5
0,6
0,6
1,2
0,6
0,6

Tervezett
bia kat.
3,0
0
1,2
3,0
1,2
0,5
3,0
3,0

Terület m2
32
0
93
32
45
285
106
262
855

BIA érték
változás
0,007680
0,000000
0,006510
0,007680
0,002700
-0,019950
0,025440
0,062880
0,092940

A rendezési tervi módosítások hatására a területek biológiai aktivitás értéke növekedni fog 0,09294 értékkel. Így
a módosítások megfelelnek a biológiai aktivitás érték szinten tartásával kapcsolatban támasztott
követelményeknek.
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9.

HÉSZ elıírásainak több ponton történı felülvizsgálata, kiegészítése
A módosítási igény célja:
• A Városépítészeti Iroda vezetıje és munkatársai a HÉSZ elıírásainak több ponton történı vizsgálatát,
módosítását és kiegészítését javasolták annak érdekében, hogy az elıírások egyértelmőek legyenek,
illetve a napi munkák során felmerülı vitás, vagy félreértelmezhetı kérdések tisztázásra kerüljenek. A
Bizottság is támogatta a rendelet módosítását, így több pontot érintıen módosul a hatályban lévı HÉSZ:
Módosítási javaslatok
1. A 2.§ (6) b) pontjából kikerül a telekalakítási tervre vonatkozó hivatkozás, mert módosításra került a
85/2000. (XI.8.) FVM rendelet és megváltoztak a telekalakítási eljárás szabályai.
2. A 3.§ (5) bekezdése pontosításra és kiegészítésre került az önkormányzati tervtanács és a mőemléki
területi képviselıre vonatkozó kitételekkel.
A 3.§ új (20) bekezdéssel egészül ki, annak érdekében, hogy indokolt esetekben a (18) és (19)
bekezdésben szereplı, az építési telkek beépíthetıségének feltételéül szabott gépjármő-közlekedésre
vonatkozó alkalmasság (szilárd burkolatú út, teljes kiépítéssel) kikötése kivételesen figyelmen kívül
hagyható legyen.
3. A 4.§ (3) és (5) bekezdés vonatkozó pontjai pontosításra kerülnek a jobb értelmezhetıség és a
magasabb rendő jogszabályok változása miatt.
4. A 7.§ (1), (3), (4), (5) bekezdésekben pontosításra kerülnek az elhelyezhetı lakások számára,
épülettömegekre vonatkozó kitételek az egyértelmő értelmezhetıség miatt.
A 7.§ (7) bekezdés tetıhéjazatok anyagára, jellegére vonatkozó elıírás kiegészül újabb más anyagú
héjazat alkalmazhatóságával meghatározott városrészekben, maximális felületnagyságok
meghatározása mellett.
A 7.§ (9) bekezdésében a kerítésekre vonatkozó elıírás pontosításra kerül.
5. A 9.§ (7) bekezdés megszőnik, mert gyepmesteri telep távlati, kitelepítési helyét külön nem kell
kijelölni, mivel a jelenlegi helyén mőködik tovább a szakhatóságok hozzájárulásával.
6. A 11.§ (7) bekezdése pontosítja a zsákutca és a végén megfelelı forduló kialakításának paramétereit.
7. A 12.§ új bekezdésekkel egészül ki, amelyek rendelkeznek a csapadékvíz elvezetés feltételeirıl, a
magas talajvízállású területek szakvéleményezésérıl, a térszín alatti építésrıl, illetve a meglevı (5)
bekezdésben a külsı útgyőrő elnevezés pontosításra kerül.
8. A13.§ (4) bekezdésének d) pontjában az építménymagasságra vonatkozó megkötés elmarad – az
állatkerti funkcióból következı korlátozás ezt önmagában is szabályozza, valamint az erdıhatósággal
történı egyeztetési kötelezettség biztosítja, hogy tájba illı és a környezettel harmonizáló építmények,
épületek épüljenek.
9. A 9.§ vízgazdálkodásra vonatkozó elıírásokkal egészül ki, annak érdekében, hogy a vízmedrek,
vízfolyások jobban kezelhetıek, karbantarthatóak legyenek.
10. A 21.§ (1) bekezdésében a kerítésekre vonatkozó elıírás pontosításra kerül.
11. A 24.§ (2) bekezdése kiegészítésre kerül a jobb alkalmazhatóság érdekében.
A 24.§ újabb bekezdésekkel egészül ki, amelyben szabályozásra kerül a trágyázás módja, illetve
rögzítésre kerül a város légszennyezettségi zónája.
12. A 26. § kiegészül egy új (8) bekezdéssel, amelyben meghatározásra kerül a vízbázisok védıterületein
elhelyezhetı építmények építésére vonatkozó feltételek.
13. A 27.§ (1) bekezdése pontosításra kerül és kiegészül egy új (7) bekezdéssel, amely elıírja a
közlekedési terület mellett zajcsökkentı kialakítás szorgalmazását.
14. A 29.§ (2) bekezdése b) pontjának módosítása pontosítja a növényvisszapótlás feltételeit, további d)
pontban szabályozza a fák ültetése során betartandó távolságokat, a (10) és (11) bekezdést
kiegészíti.
15. A 35§ (2) bekezdésében a természeti értékek felsorolása megszőnik, mivel errıl külön önkormányzati
rendeletek rendelkeznek a magasabb rendő jogszabályoknak megfelelıen.
A módosítási igény várható hatása:
• A HÉSZ elıírásainak pontosításával, módosításával, kiegészítésével megteremthetı a magasabb rendő
jogszabályokkal való összhang, illetve az építéshatósági munkában egyértelmő, a gyakorlatban jobban
értelmezhetı és használható szabályozás készül.
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A módosításról szóló elızetes döntések:
• 113/2010. (V.18.) VfKB sz. határozat (elızetes véleményezéshez korábban már megküldve)
• 189/2010.(VII.15.) VfKB sz. határozat (elızetes véleményezéshez korábban már megküldve)
• 97/2011.(VI.23.) VVB sz. határozat (mellékelve)
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……./2011. (…) VMJVÖK. határozata a
Településszerkezeti Terv módosításáról

HÉ S Z MÓ DO S Í TÁS RE NDE LE TTE RV E ZE T
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
……/2011. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló
61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról

MÓ DO S ULÓ S ZABÁLY O ZÁS I TE RV
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……./2011. (…) VMJVÖK. határozata a
Településszerkezeti Terv módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a határozat melléklete szerint módosítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 241/2003.(XII.18.) Kh.-val jóváhagyott és a
62/2011.(IV.1.) Kh.-val módosított, a budapesti székhelyő MŐ-HELY Zrt. által készített Településszerkezeti
Tervét.
A Közgyőlés felkéri a fıépítészt, hogy a módosításokat a Településszerkezeti Terven vezettesse át.
Felelıs: Horváth Gábor fıépítész
Határidık: a rendelet kihirdetését követı 30. nap
Veszprém, 2011..

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyzı
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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
……/2011. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló
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 2.§ (6) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
A módosításhoz és kiegészítéséhez alátámasztó munkarészt kell készíteni, amelynek
minimális tartalmi követelménye: környezetalakítási terv, amely feltünteti a közlekedési
területeket, az épületek elvi kontúrjait, a jellemzı tömegképzést, a burkolt- és zöldfelületeket,
a közmőellátási javaslatot a domborzat figyelembe vételével.

2.§

(1) A HÉSZ 3.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
A városkép elınyösebb kialakítása, illetıleg megóvása érdekében – a SZT-ben lehatárolt
helyi értékvédelmi terület és mőemléki jelentıségő terület (továbbiakban: védett terület, SZTn he és MJT jelöléssel) területen az a)-h) pontok alatti jellemzıket is meghatározó
szabályozási terv, illetve elıírások keretén belül – az önkormányzati tervtanács, annak
hiányában a fıépítész és az illetékes mőemléki felügyelı közremőködésével kell
meghatározni.
(2) A HÉSZ 3.§ új (20) bekezdéssel egészül ki:
Az építési engedélyezési eljárás során a (18) és (19) bekezdésben meghatározott gépjármőközlekedésre való alkalmasság (végleges, szilárd burkolatú út) feltétele figyelmen kívül
hagyható az alábbi kivételes esetekben:
a) ha a beépítendı telek, vagy telkek foghíj-szerően helyezkednek el egy már kialakult
állapotú, beépített területen, ahol a szilárd burkolatú út teljes körő kiépítésére vonatkozó
feltételek még nem teljesültek,
b) a belsı útgyőrő Roboz utca és Roboz híd közti szakaszától északra elhelyezkedı
telektömb beépítésénél, a győjtıút és csatlakozásai megépítéséig.

3.§

(1) A HÉSZ 4.§ (3) bekezdés b) 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az oldalkert mérete:
Az övezetre elıírt legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 m kell, hogy legyen,
mely távolság kialakult állapot esetén legfeljebb az elıírt távolság 2/3-áig csökkenthetı, a
szomszédos ingatlanok beépíthetıségének korlátozása nélkül.
(2) A HÉSZ 4.§ (5) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
Védett területen belül, ahol zártsorú beépítés alakult ki – a kialakult utcakép védelme
érdekében – új épület elhelyezése esetén épület-hézag létesítése is megengedett.
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4.§

(1) A HÉSZ 7.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
Lk kisvárosias lakóterületek:
Lk-01 – Lk-55
(2) A HÉSZ 7.§ (3) bekezdés a) 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
egy lakóépület, legfeljebb nyolc lakással,
(3) A HÉSZ 7.§ (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhetı el.
(4) A HÉSZ 7.§ (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Lk-02, Lk-05, Lk-37, Lk-38, Lk-43, Lk-55 jelő övezetekben telkenként 1 db legfeljebb két
lakásos lakóépület helyezhetı el.
(5) A HÉSZ 7.§ (4) bekezdés a) 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
egy lakóépület, legfeljebb két lakással,
(6) A HÉSZ 7.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhetı el.
(7) A HÉSZ 7.§ (4) bekezdés új d) ponttal egészül ki:
Telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egység alakítható ki.
(8) A HÉSZ 7.§ (5) bekezdés a) 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
egy lakóépület, legfeljebb két lakással,
(9) A HÉSZ 7.§ (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az Lk-, Lke-, Lf lakóövezetek területén az épületek meghatározó tetıhéjazata pikkelyszerő
lehet. Táblás jellegő fedés – korcolt, sík fémlemez fedés kivételével – nem alkalmazható.
Gyulafirátót, Kádárta és Szabadságpuszta városrészek esetében - védett területeken és
bevezetı utak mentén elhelyezkedı területek, telkek kivételével a lakó- és melléképületek
fedéseként kivételesen táblás fedés is alkalmazható, abban az esetben, ha az épületre,
épületegyüttesre kerülı, összefüggı tetıidom tényleges felülete nem haladja meg a 100 m2-t.
A táblás fedés színe a településrészeken alkalmazott természetes cserép- és palafedés
színeivel harmonizáló legyen.
(10) A HÉSZ 7.§ (9) bekezdés j) 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az egyes telkeket elválasztó kerítés, maximum 1,80 m magasságú lehet. A kerítés
természetes alapanyagokból (fa, kı, tégla) készüljön.

5.§

A HÉSZ 9.§ (7) bekezdés megszőnik és a (8), (9), (10), (11), (12), (13) bekezdések
számozása (7), (8), (9), (10), (11), (12) számozásra változik.

6.§

A HÉSZ 11.§ (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Magánút legkisebb szélessége – amennyiben a SZT nem határozza meg – 8,5 méter lehet.
Magánút közúttá csak akkor minısíthetı át, ha annak mőszaki paraméterei a mindenkori
mőszaki elıírásoknak, szabványoknak megfelelnek. Legfeljebb 150 m hosszú zsákutca, vagy
6 önálló rendeltetési egységnél többet kiszolgáló út esetén 12x12 m-es fordulót kötelezı
kialakítani.
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7.§

(1) A HÉSZ 12.§ új, (5) bekezdéssel egészül ki:
A telekrıl csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezetı árokba csak zártszelvényő vezetékben
és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezetı árok a közút
tartozéka, a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelıjének hozzájárulásával történhet.
(2) A HÉSZ 12.§ új, (6) bekezdéssel egészül ki:
A magas talajvízállású településrészeken a terepszint alatti építkezéseknél a víz áramlás útját
nem szabad elzárni, a talaj- illetve rétegvizek továbbvezetési lehetıségét meg kell oldani.
(4) A HÉSZ 12.§ (5) bekezdése (7) bekezdésre változik és az alábbiak szerint módosul, valamint
a (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) bekezdés számozása (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14)
számozásra változik:
Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból - a külsı út-győrőn kívüli területek
kivételével - beépített és beépítésre szánt területen új (120 kV-os nagyfeszültségő, közép-,
kisfeszültségő, valamint közvilágítási) villamos-energia ellátási hálózatot építeni, meglevı
hálózat átépítésével járó rekonstrukciót végezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad.

8.§

(1) A HÉSZ 13.§ (4) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul:
A Gulya-domb és Betekints-völgy területén – az állatkert bıvítéséhez szükséges állattartó és
bemutató építmények, vagy erdei iskola kialakítása esetén – az erdészeti hatóság
hozzájárulásával legfeljebb 5%-os beépítettség is megengedett.

9.§

(1) A HÉSZ 16.§ új, (4) bekezdéssel egészül ki:
A vízmedrek feliszapolódását, kedvezıtlen változását okozó, a vízmedrek természetes
állapotát vagy funkcionális mőködését befolyásoló területhasználat, építési tevékenység nem
folytatható
(2) A HÉSZ 16.§ új, (5) bekezdéssel egészül ki:
A VÍZIG, önkormányzati és a társulati kezeléső vízfolyások, nyílt árkok partélétıl 6-6 m
szélességő sávot karbantartás számára szabadon kell hagyni.
(3) A HÉSZ 16.§ új, (6) bekezdéssel egészül ki:
Azokon a partszakaszokon, ahol az (5) bekezdés szerinti elıírás nem biztosítható, a vízfolyás
és nyílt árkok medrének kézi úton történı karbantartásához a hozzáférhetıséget a
karbantartás és havária esetére biztosítani kell.
(4) A HÉSZ 16.§ új, (7) bekezdéssel egészül ki:
Az önkormányzati kezelésben lévı árkok partéleitıl, a már elépített helyeken a nyílt árkok
karbantartására az egyik oldalon legalább 2 m, a másik oldalon legalább 1m szélességő
sávot fenn kell tartani. A karbantartó számára szolgalmi jog biztosítandó.
(5) A HÉSZ 16.§ új, (8) bekezdéssel egészül ki:
A vízfolyások és nyílt árok partélén lévı épület bontás-újraépítés esetén csak az árok
kezeléséhez szükséges 6 m-es karbantartósáv megtartásával épülhet újra.

10.§

A HÉSZ 21.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
A kerítés egységesen, maximum 1,80 m magasságú lehet. Lejtıs területen lépcsızetes
kialakítású kerítés létesítése esetén a kerítésmezı átlagos magassága nem haladhatja meg
az 1,80 m-t.
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11.§ (1) A HÉSZ 24.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
A város közigazgatási területén kellemetlen szagot, bőzt okozó, új, gazdasági célú, termelı,
szolgáltató vagy raktározó tevékenységet szolgáló építmény nem helyezhetı el, kivéve a
közmőveknek, közszolgáltatásoknak a település és térsége ellátásához szükséges
létesítményeit, továbbá a jogszabályoknak megfelelı állattartás létesítményeit.
(2) A HÉSZ 24.§ kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
Veszprém a légszennyezettségi agglomerációk szempontjából a 4-es zónába tartozik.
12.§ (1) A HÉSZ 26.§ kiegészül egy új (8) bekezdéssel:
A vízbázisok belsı védıterületén belül építményeket, létesítményeket elhelyezni, a területet
használni – vízellátási szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciókon kívül – tilos, a külsı
védıterületén belül pedig a vonatkozó jogszabályban elıírt feltételekkel, korlátozásokkal
lehet.
13.§ (1) A HÉSZ 27.§ (1) bekezdés második mondata megszőnik, így a bekezdés az alábbiak szerint
változik:
A területen a jogszabályokban meghatározott határértékeket kell betartani.
14.§ (1) A HÉSZ 29.§ (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
A közterületen végzett út- és közmő beruházások, rekonstrukciók, hibaelhárítások
következtében szükségessé vált fapótlás során lombegyenérték szerinti, de legalább a
kivágott fák kétszeresének megfelelı darabszámú, kétszer iskolázott 16-18 cm
törzskörmérető facsemetét kell elültetni, megfelelıen kikarózva és kikötve. Ettıl eltérni csak
VMJV Önkormányzata Közterületek használatáról szóló hatályos közgyőlési rendeletében
szabályozott esetekben lehet. Fasor rekonstrukciók esetében legalább a kivágott fák
számának megfelelı darabszámú, kétszer iskolázott 16-18 cm törzskörmérető facsemetét
kell elültetni, megfelelıen kikarózva és kikötve.
(2) A HÉSZ 29.§ (2) bekezdés kiegészül egy további d) ponttal, az alábbiak szerint:
Úszótelkes beépítéső lakóövezetekben a közterületen az épületek falától 4 méter távolságon
belül oszlopos örökzöld és fenyı, 6 méter távolságon belül lombos fa nem telepíthetı.
(3) A HÉSZ 29.§ (10) bekezdés elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
A gazdasági (Gip, Gksz) övezetek területén a legkisebb zöldfelület kialakítása során
minimális követelmény, hogy a zöldfelület területének minden megkezdett 100 m2-ére:
(4) A HÉSZ 29.§ (11) bekezdés elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
Az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell, hogy a telek zöldfelületére teljesül az
OTÉK szerinti háromszintő növénytelepítés elıírása, mely szerint a telek zöldfelületének
minden megkezdett 100 m2-ére számítva legalább az alábbi növénymennyiségeknek kell
együttesen jelen lenniük:
15.§ (1) A HÉSZ 35.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önálló, helyi jelentıségő természeti értékekrıl a 62/2007.(XII.27.) Ör. (A helyi jelentıségő
védett természeti értékek védettségének fenntartásáról szóló) és a 7/2011.(II.24.) (A helyi
védett természeti területté nyilvánításról szóló) önkormányzati rendeletek rendelkeznek
16.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
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Veszprém, 2011.. …...
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