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Km - 01

Közmű vázrajz – meglévő és tervezett állapot
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Hm - 01

Területfelhasználási vázrajz – meglévő állapot

m = 1: 1000

Ht - 01

Területfelhasználási vázrajz – tervezett állapot

m = 1: 1000

Ht - 02

Beépítési terv utcaképpel – tervezett állapot

m = 1: 1000
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TELEPÍTÉSI LEÍRÁS
a Veszprém, Jutaspuszta – hrsz.:0314
terület beépítése telepítési tanulmányához
Az érintett terület és környezet bemutatása
A tervezési terület Veszprém északi szélén lévő Jutaspuszta településrész határán
található. Az érintett ingatlan 7.1013 ha területű erdő. A terület az utcaszintnél
alacsonyabban fekszik, enyhén lejtős, jelenleg beépítetlen, fiatal növekedésű faállománnyal
intenzíven fedett. A Kisréti utca túloldalán lakóingatlanok vannak kialakítva, melyek részben
már beépítettek, az utca elején játszótér található.
A terület övezeti besorolása jelenleg nagyrészt Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület,
így beépítésre nem szánt területnek minősül. Az út túloldalán Lke-14 besorolású lakóövezet
található.
A Kisréti utca érintett szakasza jelenleg aszfaltozott, de rossz állapotú, töredezett,
már a jelenlegi terhelési értékeknek sem felel meg.
Az érintett ingatlan közmű bekötéssel nem rendelkezik, de a határos lakóövezetnek
köszönhetően az utcán közműhálózatok futnak. A szennyvíz csatorna gerinc az utca ingatlan
felőli oldalán fut, a települési vízvezeték hálózat és tűzcsap pedig az átellenes oldalon
található. A csapadékvíz elvezetés felszíni árokkal történik. Elektromos hálózat található az
utcában, és a hrsz 2029 telek után új építésű közvilágítás is található. Gázvezeték hálózat
nem található.
A tervezett beépítés csak az érintett külterületi ingatlan utca felőli oldalát érinti 70 m
mélységben, 1,72 ha alapterületen.
Az elérendő célok és a módosítandó szabályozási elemek ismertetése
A település határán kialakított Kisréti utca egyik oldala jelenleg lakóingatlanokat tár
fel. Mivel az érintett ingatlan honvédségi védterületen található, ezért lakóövezeti fejlesztési
igény nem támogatható. Ésszerű és támogatható igény, hogy a településrész gazdasági
életét élénkítő kisebb méretű kereskedelmi-szolgáltató egységek jöjjenek létre. Jelen terület
ilyen célú bővülésre alkalmas, amennyiben nem túl intenzív beépítésre kerül sor. Törekedni
kell olyan övezeti előírások átvételére, amely a telkeken is nagyobb zöldterületeket biztosít,
emellett a már kialakult lakóövezetek kereteit nem feszíti szét, településképi feszültségeket
nem eredményez.
Erre az optimális megoldást az érintett terület Gksz övezetbe történő átminősítése
adhatja.
Szabályozási koncepció
Az övezeti besorolást a környező területek beépítési intenzitását és a terület
geometriai és terepadottságait elemezve határozzuk meg.
Beépítés módja és minimális telekméret
A környező ingatlanokon oldalhatáron álló beépítési mód szerepel. Ez kereskedelmiszolgáltató övezetben nem jellemző beépítési mód, így a leggyakrabban alkalmazott
szabadonálló beépítést javasoljuk. Az épületek közt min. megtartandó építménymagasságnyi
távolság elégséges épülethézagokat eredményez. A kialakítandó telkek a Gksz övezet
átlagához képest kisebb méretűek lennének. A tervezett 70 m-es telekmélységhez képest 30
m min. telekszélességet határoznánk meg és min. 2000 m2 telekméretet, így segítve a
kisebb méretű telkek kialakulását, de elkerülve a terület túlzott elaprózódását.
A telkeknél 15 m előkert meghatározását javasoljuk, így lehetőséget teremtve az épület előtt
parkolósáv és az előkerti háromszintű növénytelepítés kialakítására, ezzel védve a
lakókörnyezetet. Emellett így érhető el az egységes beépítési vonal, ami településképileg
alapvető fontosságú.
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Beépíthetőség
A környező ingatlanokra nem jellemző a túl intenzív beépítés és ezen a területen sem
cél. A Gksz övezetekben átlagosnak tekinthető 40 % beépíthetőséget itt is elegendőnek
tartjuk, intenzívebb beépítés nem lehet településszerkezetileg elfogadható cél.
Épületmagasság
A környező lakóövezetben 4,5 m max. épületmagasság van megadva. Figyelembe
véve, hogy a kereskedelmi-szolgáltató jellegű tevékenység gyakran csarnok jellegű épületei
ennél nagyobb magasságot igényelnek, elfogadhatónak tartjuk a Gksz övezetnél található
alacsonyabb épületmagasságokra vonatkozó 4,5-7,5 érték felső határát. Emellett szól a
terület környezetének enyhén lejtős terepadottsága is. Ennél magasabb épületek
elhelyezése településképi feszültségeket eredményez. Mivel a környezetében az épületek
minősége, tömege elég vegyes, javaslom az egységesebb településkép kialakítása
érdekében az egyéb szabályozási eszközök használatát.
Zöldterületek
A kereskedelmi-szolgáltató övezetekben leggyakrabban alkalmazott 30 % minimális
zöldterületi mutató ebben az esetben is megfelelő környezetalakítási hátteret biztosít.
Összességében javaslom az Gksz-11 (SZ-2000 m2-40% beép.-7,5 ép.m.-30 % zöldt.- 30/50
m min. sz/h telekméret) övezeti előírások alkalmazását, lakófunkció kizárásával.
A javasolt beépítés várható infrastrukturális hatásai
A Kisréti utca és környezete infrastrukturálisan részben rendezett, de a tervezett új
építési telkek kialakításának közmű- és útfejlesztési vonzata van.
Vízellátás: az utcában lévő települési gerinchálózatra rácsatlakozva kell kialakítani az új
telkeket ellátó vízhálózati fővezetéket.
Szennyvíz: az utcában lévő települési gerinchálózatra rácsatlakozva kell kialakítani az új
telkeket ellátó szennyvíz bekötéseket a kapacitásigények felülvizsgálata után.
Csapadék: a csapadékvíz elvezetés felszíni csatornával megoldott, melynek tisztításáról,
karbantartásáról gondoskodni kell.
Elektromos ellátás: a tervezett új telkek elektromos bekötése földkábellel megoldandó,
telekenként min. 32 A kapacitás boiztosítása mellett.
Gázellátás: szolgáltatói igényfelmérés alapján a kiépítése vizsgálandó
Gyengeáramú rendszerek: szolgáltatói igényfelmérés alapján a kiépítése vizsgálandó
Útépítés: A jelenlegi aszfaltos út rossz állapota miatt teljeskörű felújítása szükséges. A
tervezett kétsávos út 6,5 m pályaszélességgel készül és min. 1,5 m széles szilárd burkolatú
járdával. Az út pályatest és a járda között javasolt 1,0 m zöldsáv kialakítása. Amennyiben a
részletes felmérést követően megállapításra kerül, hogy erre a szélességi méretek nem
adnak lehetőséget, úgy az útfelújítás ezen az oldalon zöldsáv kialakítása nélkül is
megvalósítható. Telkenkénti behajtó kiépítendő. Az útépítés a teljeskörű közműépítést
követően történhet.
Közvilágítás: A közvilágítás a hrsz 2029 telek előtt is kiépítendő, a már meglévővel azonos,
korszerű ledes fényforrások használatával, a megvilágítási igényszintek biztosítása mellett.
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A javasolt beépítés várható környezeti hatásai
A rendezési terv tervezett módosításával az erdő védterület mérete csökken. A terület
kereskedelmi-szolgáltató használatból keletkező többlet zaj- és légszennyezést a
megmaradó véderdő így is kompenzálni tudja.
A mellékelt számítás szerint a biológiai aktivitás 14,7920 értékkel csökken. Település
szinten ennek visszapótlása az alábbiak szerint történhet. Alacsony biológiai aktivitásértékű
terület aktivitásértékének jelentős növelésével.
Javaslat: hulladéklerakó (0,1) területén zöldterület (6,0) kialakítása
Szükséges terület: 14,7920 / (6,0-0,1) = 2,5071 ha
Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei
A rendezési terv tervezett módosításával az érintett területen örökségi vagy
környezeti érték nem sérül.

Tótvázsony, 2019. június
Peresztegi Gábor
okleveles építészmérnök
vezető tervező
8246 Tótvázsony, István utca 24/1.
É1 19-0245
06/20/3667054
pgstudiokft@gmail.com
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BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
a Veszprém, Jutaspuszta – hrsz: 0314 terület beépítési tervéhez
készült a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének
számításáról 1. melléklete 1. táblázata alapján ( nem differenciált számítással )
JELENLEGI ÉRTÉK
hrsz.
ter. (ha) Ev

Gksz

A/1-8
1,7200 1,7200
összesen: 1,7200 1,7200

0
0

a számításnál figyelembe vett biológiai aktivitásérték mutatók:
beépítésre szánt terület: kereskedelmi szolgáltató - 0,4
beépítésre nem szánt terület: erdőterület
- 9,0
Biológiai aktivitásérték számítás:
1,7200 x 9 = 15,4800 tervezett érték
TERVEZETT ÉRTÉK
hrsz.
ter. (ha) Ev
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
A/6
A/7
A/8
összesen:

0,2300
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2300
1,7200

Gksz

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,2300
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2300
1,7200

Biológiai aktivitásérték számítás:
1,7200 x 0,4 = 0,6880 tervezett érték
A biológiai aktivitásérték 14,7920 értékkel csökken.
Tótvázsony, 2019. június
Készítette:
Peresztegi Gábor
vezető tervező
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