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Veszprém, Jégcsarnok tömbjét érintő 2166/3,
2166/4, 2166/5, 2166/6, 2166/7 hrsz-ú
ingatlanokat érintő településrendezési terv
módosítása
A módosítás célja
Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt. tulajdonát képező 2166/6 hrsz.-ú ingatlan egy korábbi telekalakítási eljárás
során alakult ki a 2166/1 hrsz-ú ingatlan megosztásával. A 2166/1 hrsz-ú ingatlanra kiadott érvényes építési
engedély alapján zajlik a jégcsarnok építése.
Időközben megosztásra került a telek és a többi részét eladták, így a rendezési terv jelenlegi előírásainak az új
telekre nem felel meg a sportlétesítmény beépítettsége. Ebből következően módosított engedély benyújtása
szükséges az új telekállapotok figyelembevételével, hogy az épület a megvalósulás után használatbavételi
engedélyt kaphasson.
A helyzet rendezése érdekében szükségessé vált a rendezési terv módosítása, oly módon, hogy a telekcsoport
újraszabályozását és az övezeti előírások pontosítását követően a Jégcsarnok építési engedélye módosítható,
valamint a használatbavételi engedély kiadható legyen.
Vizsgált terület (a rajzon a beépítés előtti állapot látható):

ORTÓFOTÓ – forrás: e-közmű

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv módosításáról szóló előzetes döntésében, a
233/2020 (IX.15.) határozata alapján hozzájárult a kért módosításhoz.
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MEGALAPOZÓ

VIZSGÁLATI

HELYZETFELTÁRÁS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS

MUNKARÉSZEK

1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK
1.1. Területrendezési tervekkel való összefüggések
Jelen településrendezési tervmódosítás Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Tv. (továbbiakban: Tv.) előírásaival, a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (I.14.) MvM rendelet
előírásaival, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati
rendeletével, azaz Veszprém Megye Területrendezési Tervével (továbbiakban: VMTrT) az alábbiak
szerint összhangban van.
1.1.1. Az Országos Területrendezési Terv
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Tv.
(továbbiakban: Tv.) 2. számú melléklete az „Ország Szerkezeti Terve” c. tervlap az érintett ingatlan
területét a települési térség kategóriába sorolja.
A Tv. ételmező rendelkezései szerint a települési
terület: a település belterülete, valamint az
ahhoz csatlakozó beépítésre szánt terület.
A Tv. 10.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a
települési térség területének legalább 90%-át
települési térségbe kell sorolni.
A települési területfelhasználási egységek
kijelölése során a Tv. 11.§ d) pontja alapján a
települési térség területén bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető.
A tervezési terület belterület, illetve beépítésre
szánt terület, így nem vonatkoznak rá a Tv. új
beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó
szabályai.
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A Trtv. 3. melléklete, az Országos Övezeti Terv tervlapjai szerint az alábbi érintettségek állnak fenn:
3/1. melléklet: Az ökológiai hálózat
magterülete övezetének, az ökológiai hálózat
ökológiai folyosója övezetének és az ökológiai
hálózat pufferterületének övezeti tervlapja.
A tervlap alapján a tervezési területet nem
érinti egyik övezet sem.

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezetének tervlapja.
A tervlap alapján a tervezési területet a kiváló
termőhelyi adottságú szántók övezetével nem
érintett.

3/3. melléklet: Erdők övezetének tervlapja.
A tervlap alapján a tervezési területet az erdők
övezetével nem érintett.
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3/4. melléklet: Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete.
A tervlap alapján a tervezési területet a
világörökségi és világörökségi várományos
terület övezetével nem érintett.

3/5. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület
övezete.
A tervlap alapján a tervezési terület a honvédelmi
és katonai célú terület övezete által érintett.
A honvédelmi és katonai célú terület övezete: az
OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet,
amelyben a Magyarország védelmi képességeit
alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból
eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben
vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar
Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű,
szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges
építmények
elhelyezésére
vagy
katonai
tevékenységek végzésére szolgáló területek
találhatók.
A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A lehatárolt területet a településrendezési eszközökben
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában –
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett.
A fenti területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter
hozzájárulásával lehetséges.
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1.1.2. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megállapított övezetek:
1. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a jó
termőhelyi adottságú szántók övezete.
.

2. melléklet: Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti az
erdőtelepítésre javasolt terület övezete.
.

3. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a
tájképvédelmi terület övezete.
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4. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete
A tervlap alapján a tervezési terület a terület a
vízminőség-védelmi terület övezete által érintett.
Vízminőség-védelmi terület övezete: a felszíni és felszín
alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt
vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek
megóvását szolgáló védelem alatt álló területek
tartoznak.
A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket.

A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési
szabályzatban kell megállapítani.
A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

5. melléklet: Nagyvízi meder övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a
nagyvízi meder övezete.
.
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6. melléklet: VTT-tározók övezete
A tervlap alapján a tervezési területet nem érinti a
VTT-tározók övezete.
.

1.1.3. Veszprém Megye Területrendezési Terve
Veszprém Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: VMTrT) Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével került jóváhagyásra.

2. melléklet: Szerkezeti terv
A VMTrT Térségi szerkezeti tervlapja (2. számú
melléklet) szerint a vizsgált ingatlan települési
térségbe tartozik. A VMTrT a települési térségre, mint
országos övezetre nem határoz meg külön
előírásokat. Az országos övezetre vonatkozó
előírásokat a területrendezési törvény és a
területrendezésért
felelős
miniszternek
a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.

A VMTrT 3. mellékletét képző övezeti tervlapjai szerint az alábbi érintettségek állnak fenn:
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3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete.
A tervezési területet érinti a vízminőség-védelmi
terület övezete. A VMTrT a tájképvédelmi terület
övezetére, mint országos övezetre nem határoz meg
külön előírásokat. Az országos övezetre vonatkozó
előírásokat a területrendezési törvény és a
területrendezésért
felelős
miniszternek
a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.

3/8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület
övezete.
A tervezési területet érinti a honvédelmi és katonai
célú terület országos övezete. A VMTrT az országos
övezetre nem határoz meg külön előírásokat, azokat
a területrendezési törvény és a területrendezésért
felelős miniszternek a területrendezési tervek
készítésének
és
alkalmazásának
kiegészítő
szabályozásáról szóló rendelete állapítja meg.

3/9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete.
A tervezési területet érinti az ásványi
nyersanyagvagyon terület megyei övezete. A VMTrT
az megyei övezetre nem határoz meg külön
előírásokat, azokat a területrendezésért felelős
miniszternek a területrendezési tervek készítésének
és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
rendelete állapítja meg.
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3/12.1. melléklet: Gazdaságfejlesztés kiemelten
támogatott célterületeinek övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezethez tartozó települések településrendezési
eszközei készítése során azokon a kereskedelmi-,
szolgáltató gazdasági besorolású területeken,
amelyeket
a
helyi
önkormányzat
a
településfejlesztési koncepcióban és/vagy az
integrált településfejlesztési stratégiában „kiemelt
fejlesztési terület”-té minősít az építési telek
megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-al
lehet magasabb, mint
az
az országos
településrendezési és építési követelményekről
szóló kormányrendelet (OTÉK) 2. számú melléklet
szerinti érték.
Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai
folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdök övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket.
3/12.2. melléklet: Innovációs-technológiai fejlesztés
kiemelten támogatott célterületeinek övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezethez tartozó települések településrendezési
eszközei készítése során az innovációs-technológiai
fejlesztés céljára kijelölt kereskedelmi-, szolgáltató
gazdasági besorolású területeken, amelyeket a helyi
önkormányzat a településfejlesztési koncepcióban
és/vagy az integrált településfejlesztési stratégiában
„fejlesztési terület”-té minősít az építési telek
megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-al
lehet magasabb, mint
az
az országos
településrendezési és építési követelményekről
szóló kormányrendelet (OTÉK) 2. számú melléklet
szerinti érték.
Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai
folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdők övezete, a vízminőségvédelmi terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket.
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3/12.3.
melléklet:
Karsztvíz
veszélyeztetett települések övezete.

emelkedéssel

Az övezetre vonatkozó előírások:
Az
érintett
települések
településrendezési
eszközeiben a vízügyi adatszolgáltatás vagy
szakvélemény alapján kell meghatározni az egyes
karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett területeket,
továbbá szabályozni a vízkár elleni védelem
növelését.
A fentiekre ki kell térni a településrendezési
eszközök alátámasztó munkarészeiben is.

3/12.4. melléklet: Turisztikai fejlesztések kiemelten
támogatott célterületeinek övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Az övezet által érintett települések területén
turisztikai-, rekreációs célú beépítésre szánt és
beépítésre
nem
szánt
különleges
terület
területfelhasználási egység akkor jelölhető ki, ha az új
terület kijelölése nem érinti a védelmi övezetekkel
lehatárolt területeket (az ökológiai hálózat
magterülete, az ökológiai folyosójának övezete),
valamint a kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete, az erdők övezete, a vízminőség-védelmi
terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete
által érintett területeket és nem ellentétes más
jogszabály előírásaival.
Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési
stratégiája, valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során
biztosítani kell a vonalas nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak) folytonosságát.
A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése.
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3/12.5. melléklet: Veszprém megye várostérségeinek
övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:
Veszprém megye egyes várostérségei lehatárolását a
hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban a megyei önkormányzat közgyűlése
határozta meg.
Településrendezési eszközöket és településfejlesztési
dokumentumokat
az
adott
várostérségre
kitekintéssel kell előkészítési.

3/12.6. melléklet: Az „Európa kulturális fővárosa
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő
térség települések övezete.
Az övezetre vonatkozó előírások:

„Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében együttműködő térség települések övezete.

Az alövezethez tartozó települések körét az „Európa
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében önkéntesen együttműködő térség
települései alkotják. Az övezet által érintett
települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém
2023” program sikere érdekében középtávú
településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a
térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok
sokoldalú kihasználása, illetve a párhuzamosságok
kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.

1.2. Településfejlesztési Koncepció és hatályos településrendezési eszközök vizsgálata
Jelen településrendezési tervmódosítás a területfejlesztési dokumentumokkal nem ellentétes, a
Településfejlesztési koncepció, valamint az Integrált Településfejlesztési stratégia vonatkozó
elképzeléseinek az alábbiak szerint megfelel.
1.2.1. A terület Településfejlesztési Koncepcióban (TFK) meghatározott helyzete
A város központjától északra fekvő iparterületet a településfejlesztési koncepció adottságai alapján
alapvetően innovatív iparfejlesztés potenciális térségeként nevesíti. A koncepció a kiegyensúlyozott
térszerkezet fejlesztése érdekében a belső tartalékterületek fejlesztését részesíti előnyben. A
Jégcsarnok építése illeszkedik ezen elváráshoz, hiszen biztosítja a 2166/6 hrsz.-ú valamint a
környezetében fekvő ingatlan 2166/3, 2166/4. 2166/5, 2166/7 hrsz.-ú feltárását és hasznosítását.
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1.2.2. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) meghatározott helyzete
Az ITS-ben meghatározott fejlesztési beavatkozások közül a Jégcsarnok építése az „új rekreációs
helyszínek kialakítása” körébe tartozik, melyek a város gazdasági vonzerejének megtartását, a lakosság
munkaerejének folyamatos megújulását, illetve a helyi szolgáltató szféra erősítését szolgálják. A
kulturális vonzerő mellett a sport és szórakoztató funkciók erősítéséhez az ITS-ben megfogalmazódott
egy jégpálya, egy zárt gokart pálya megépítésének szükségessége, sport területek és csarnokok
további fejlesztése magánberuházói közreműködéssel, akár önkormányzati tulajdonú ingatlanok
igénybevételével is.
1.2.3. Településszerkezeti Terv (TSZT)
Területfelhasználás szerkezeti tervlapja
Veszprém MJV hatályos Településszerkezeti Terve - 213/2017.(IX.28.) – a tervezési területet
településközpont vegyes területbe (Vt) sorolja. A területet feltáró magánút területe (2166/3 hrsz)
szintén a településközpont vegyes területbe (Vt) került besorolásra.

16

Szerkezeti tervlap - közlekedés
A településszerkezeti terv közlekedési szerkezeti tervlapja a tervezési helyszínt közvetlenül nem érinti. A terület
feltárása a tervezett belső körgyűrű északi összekötő szakaszáról (Köu-02 jelű, belterületi I. és II. rendű főút
övezete) nyitott magánúton keresztül történhet.

Szerkezeti tervlap – művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
A településszerkezeti terv művi értékvédelmi, örökségvédelmi, táji- és természetvédelmi elemek
tervlapja alapján a tervezési területet nem érintik sem értékvédelmi, sem örökségvédelmi, sem tájiés természetvédelmi elemek.
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Szerkezeti tervlap – védelmi, korlátozási területek
A településszerkezeti terv védelmi, korlátozási területek tervlapja alapján a tervezési területet érinti
a Veszprém- Aranyosvölgyi vízbázis hidrogeológiai védő területének „A” hidrogeológiai védőövezete.
Emellett közvetlenül határos az országos erőállomány adattár szerinti honvédelmi, talajvédelmi,
településképvédelmi rendeltetésű erdőterülettel.

1.2.4. Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére az Önkormányzat Közgyűlésének 24/2017. (IX.
28.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve
(SZT) van hatályban.
Helyi Építési Szabályzat
A HÉSZ és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel jóváhagyott Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) előírásai együttesen érvényesek a területen. A módosítással érintett területet
az alábbi előírások érintik:
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A Vt-09 jelű övezetre vonatkozó HÉSZ előírások:
Általános előírások
28.§ (2) Amennyiben egyedi építési övezeti előírások eltérően nem rendelkeznek, a területen
elhelyezhető épület – lakó rendeltetésen kívül –:
a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátó,
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
d) kulturális, közösségi szórakoztató,
e) sport,
f) közlekedést kiszolgáló
rendeltetést is tartalmazhat.
Övezetre vonatkozó beépítési paraméterek (HÉSZ 1. melléklet 5. pont)
Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Kialakítható
legkisebb
telek terület
(m2)

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Vt-09

SZ

3000

30

10,5

20

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)

35

35

Szabályozási tervlap:
A tervezéssel érintett telektömb a Vt-09 jelű településközpont vegyes terület övezetébe tartozik.
A szabályozási tervlapon még a régebbi telekállapot szerepel (2166/1 hrsz).

19

1.2.5. Településképi rendelet (Tr.)
A településkép védelméről szóló 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklete a
tervezési területet a gazdasági, szolgáltató területbe sorolja. A Tr. 6.§-a az építmények, épületek
anyaghasználatára vonatkozóan az alábbi általános egyedi építészeti követelményeket határozza meg:
 Új épületek külső megjelenésében és látványában domináns anyagok fajtáját, minőségét,
színvilágát a korszerű igények és a környezet arculatához való illeszkedés együttes
figyelembevételével kell meghatározni.
 Törekedni kell az épületek külső felületeinek meghatározásakor az egyes anyagokra jellemző,
természetes hatású színek használatára, kerülni kell a nagy felületeken megjelenő, rikító, a
településképben bántóan harsányan megjelenő építészeti- és színezési megoldásokat.
 Az üzletportálokat, cégtáblákat, feliratokat, előtetőket, nyílászáró-rácsokat, egyéb díszítéseket,
berendezéseket az egész épület tömegformájához, homlokzati jellegéhez, építészeti
részletmegoldásaihoz illeszkedő formai megoldásokkal, anyaghasználattal és színezéssel kell
kialakítani.
 Abban az esetben, ha az adott településkarakterben a jellemző karaktertől eltérő beépítés,
épület, épületegyüttes található, úgy a Helyi Építési Szabályzatban szereplő építési övezetre
vonatkozó előírásokat kell mérvadónak tekinteni, oly módon, hogy a tervezett fejlesztés az
adott településkarakterbe illeszkedjen.
Továbbá a következő korlátozásokat rögzíti:
 Épületek, építmények homlokzatán, homlokzati üvegfelületein, nyílászáróin színes öntapadó
fólia sem a belső, sem a külső oldalon látható módon nem helyezhető el, kivéve az áttetsző
savmaratott, opál, vagy csiszolt üveg hatású monokróm fóliát, amely kizárólag az üvegfelületek
belső oldalára erősíthető fel.
 Mobil házat, valamint konténer szerkezetű, modul rendszerű vagy építési rendszerű, tartós
használatú épületegyüttest, épületet a műemléki és helyi védett területeken tilos elhelyezni.
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2. ÉPÜLET-, TELEK- ÉS HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK
2.1. A Jégcsarnok
A volt Tüzér sporttelep területén, az ITS fejlesztési prioritásainak megfelelően rekreációs célú
településfejlesztési beruházás valósul meg. Ennek keretében az eredetileg egy helyrajzi számon lévő
területre (2166/1 hrsz) tervezték az Utánpótlás Jégcsarnok épületét.

Később, telekalakítási eljárás során felosztották az ingatlant öt telekre (2166/3, 2166/4, 2166/5,
2166/6, 2166/7), így a jégcsarnok építésével érintett telek a korábbinál kisebb méretű lett (2166/6
hrsz). A változással a jégcsarnok épülete az új telket figyelembe véve 53%-os beépítettségűvé vált.
A jégcsarnok építése időközben a hatályos építési engedély alapján megkezdődött. Az akkor még
2166/1 hrsz-ú ingatlanra jogerős építési engedély került kiadásra a jégcsarnok megépítésére. A
jelenlegi rendezési tervi szabályok szerint - használatba vételi engedély nem adható ki.
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2.2. Tulajdonjogi vizsgálat az ingatlannyilvántartási adatok alapján
A tulajdoni vizsgálat az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján a 2020. augusztusi adatok
szerint történt. A módosítással érintett terület (2166/3, 2166/4, 2166/5, 2166/6, 2166/7) az időközben
lezajlott tulajdonos váltások miatt vegyes képet mutat:
A Jégcsarnok területe a VKSZ Zrt. tulajdonában van, ugyanakkor a tulajdonjog fentartással 2030.12.31ig a Jéglovagok Kft. részére került eladásra.
A terület feltárását biztosító magánút a Jégcsarnok tulajdonosának és két magántulajdonos birtokában
van, a 2166/2 önkormányzati út. A 2166/4, 2166/5 (kivett beépítetlen területek) és a 2166/7 hrsz-ú
(kivett sporttelep) ingatlanok magántulajdonban vannak.
Hrsz

Terület

Használat

Tulajdon

1244

kivett helyi közút

önkormányzat

1346

kivett közforgalom elől
el nem zárt magánút

VKSZ ZRt + 2
magántulajdonos

tulajdonjog
bejegyzés iránti
kérelem van
folyamatban

2166/4

3106

kivett beépítetlen
terület

magántulajdon

tulajdonjog
bejegyzés iránti
kérelem van
folyamatban

2166/5

3106

kivett beépítetlen
terület

magántulajdon

tulajdonjog
fenntartással
történt eladása
Jéglovagok Kft
részére
2030.12.31.-ig

2166/2
2166/3

m2

2166/6

4853

kivett beépítetlen
terület

VKSZ Zrt.

2166/7

3428

kivett sporttelep

magántulajdon

2167

6.7302

kivett beépítetlen
terület

Magyar Állam
(kezelő:HM)

Megjegyzés

használati jog,
vezetékjog jog

2.3. Jelenlegi beépítés vizsgálata (épület- és funkcióvizsgálat)
A tágabb értelemben vizsgált terület a Tüzér utca és Kistó utca közötti beépítésre szánt terület, mely
egy nagyobb iparterülettől erdőterülettel elválasztva helyezkedik el, és a tervezett északi körgyűrű
mellé szerveződött.
A meglévő beépítettség nagyon vegyes képet mutat. A Tüzér utca irányából magánúttal feltárva egy
magas beépítési intenzitású lakópark (öt többlakásos, 3 szintes, lapostetős lakóépület) határolja a
fejlesztési területet. A lakóterület beékelődik a konkrét tervezési terület és a körgyűrű tervezett
nyomvonala közé.
A Kistó utca irányából egy nagyobb ipari, szolgáltató terület létesült sok földszintes, különálló
funkcióval hasznosítva (pl: autószerelő műhely, hulladékudvar), keleti irányból is feltárható módon.
A Kistó utca sarkán pedig egy nagy forgalmat vonzó, jelentős parkolóterülettel rendelkező ALDI
élelmiszer áruház épült fel.
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A jégcsarnok jelenleg földúton tárható fel déli irányból. A mellette lévő 3 ingatlan beépítetlen, üres
telek.

2.4. Területfelhasználás és funkciók összefüggései, telekstruktúra, -adottságok vizsgálata
A Településszerkezeti Terv területfelhasználási megoszlása szerint a terület gazdasági és
településközponti vegyes területként van kijelölve. Az ide kerülő funkciók megengedett lehetőségek
ezekben az övezetekben, de nem a legkedvezőbb esetei annak. Az Aldi és a jégcsarnok inkább
intézményi, a lakóterület inkább lakó területfelhasználási egységbe illeszthető.

24

A Kistó utca menti területen különböző telekméret, és alacsony beépítési intenzitás jellemző. A
középső részen 3000-5000 közötti telekméret a jellemző, a jégcsarnok telke 53%-os beépítettségű,
túlépített ingatlan. A lakóterületet 3 telekre osztották, nincs egységes paraméter, és telekméret sem.

2.5. Az épített környezet konfliktusai
A lakóterület közel épült a körgyűrűhöz, beékelődött a közlekedési és a forgalomvonzó Jégcsarnok
közé. Zsúfolt, sűrű lakóház-beépítés.
Vegyes a területfelhasználás a területen, egymástól eltérő funkciók, azok közelsége konfliktusforrás.
Esetlegesen kialakított belső utak jellemzik. Az önkormányzati útnak (2166/2) jelenleg nincs feltáró
szerepe. Nem erre lett rászervezve a vizsgált területünk, hanem egy önálló (a közterület mellé
elhelyezett) magánútról, mely gazdaságtalan kialakítást eredményez. A telekalakításnál hiányzott a
településstruktúra vizsgálata, esetlegesen lettek felosztva a telkek.
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2.6. Fotók a helyszínről
A jégcsarnok építés közben (Forrás: vehir.hu)

Felépülve:
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A belső körgyűrű északi összekötő útjának még kiépítetlen szakasza:

A jégcsarnokhoz vezető földút:
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2166/2 hrsz-ú út telke:

Az épülő lakóházak:
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2.7. Zöldfelületi, környezeti vizsgálat szükségessége
A terület kialakult növényzetállománya is vegyesnek mondható. A volt sporttelep területét gyep fedi,
és közvetlenül határos a nem védett, egyedi elegyes-kőrises erdőterülettel (2167 hrsz).
A telekhatárok korrekciója, valamint az építési- és telekalakítási előírások módosítása kapcsán
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Iroda - Főépítészi Csoportja
előzetesen megkereste az érintett szervezeteket. Megkeresésében arról kérte az érintett
szakhatóságok nyilatkozatát, hogy egyetértenek-e az Önkormányzat azon döntésével, mely a
módosítás jellegét, hatását tekintve nem tekintette szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését.
Válaszaikban az érintettek az alábbiakról tettek nyilatkozatot:
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi
Főosztály Erdészeti
Osztály

VE-09/ERD/3925-2/2020.

A tervezett településrendezési eszközök
módosítása a hatósági nyilvántartásomban, az
Országos Erdőállomány Adattárban szereplő
erdőt nem érint, így a tervezett módosítás ellen
kifogást nem emelek, környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartom szükségesnek.

Fejér Megyei
35700/6417-1/2020.ált.
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Hatósági Osztály

Megállapítottam, hogy a településrendezési
eszközök módosításából jelentős környezeti
hatások nem származnak felszíni és felszín alatti
vízvédelmi szempontból, betartva a faviR.
rendeletben a fokozottan érzékeny területekre
vonatkozó előírásokat

Veszprém Megyei 17349/2020.
Kormányhivatal
Földhivatali
Főosztály

A 2166/3-7 helyrajzi számú ingatlanok a Tfvt. 2.§
19.
pontja
szerint
nem
minősülnek
termőföldnek. Emiatt az ingatlanokat érintő
településrendezési eszközének módosítása ellen
kifogást nem emel és a termőföld mennyiségi
védelmének szempontjából nem tartja
indokoltnak a környezeti hatásvizsgálat
lefolytatását.

Nemzeti
Népegészségügyi
Központ

Veszprém Megyei Jogú Város településrendezési
eszközeinek az ismertetett jégcsarnok létesítése
miatti
módosításához
a
Nemzeti
Népegészségügyi Központnak észrevétele nincs,
kémiai biztonsági szempontból annak környezeti
hatása nem várható, a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja szükségesnek.

45190-2/2020/KBKHF

Veszprém Megyei VE-09/NT/01773-2/2020.
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Növényés
Talajvédelmi
Osztály

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.
melléklete értelmében a talajvédelmi hatóság
nem
szerepel
az
eljárásban
kijelölt
államigazgatási szervek között.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,

A környezeti vizsgálat szükségességének és
környezeti hatás jelentőségének tárgyában, ipari
balesetek és a természeti katasztrófáknak való
kitettség vonatkozásában, katasztrófavédelmi
szempontból környezeti vizsgálat lefolytatása
nem indokolt.

Országos Vízügyi 2025-0445/2020
Főigazgatóság

Az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendeletben a környezet védelméért felelős
szervek
között
az
Országos
Vízügyi
Főigazgatóság nincs feltüntetve, ezért –
hatáskör hiányában – a környezeti vizsgálat
lefolytatásának szükségessége tárgyában nem
nyilatkozhat.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Állami Főépítészi
Iroda

A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását
szükségesnek tartom, azonban a közösségi
érdekre, valamint az ügy előzményeire és
fontosságára való figyelemmel eltekintek annak
lefolytatásától az épített környezet vizsgálat
részletesebb
kidolgozása,
illetve
az
alátámasztó javaslatban, építési szabályzatban
is számonkérhető garanciális eszközök
meghatározása mellett.

2.8. Közlekedési vizsgálat
A módosítás a hatályos tervek szerinti közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a
gyalogos/kerékpáros közlekedésre, és a parkolásra nincs hatással. A helyi úthálózat sem változik. A
HÉSZ közlekedési előírásain a módosítás miatt nem kell változtatni.
A fejlesztési terület jelenleg, a jogi állapot szerint, kettő, 10-12m telekszélességű, közforgalom számára
megnyitott magánúton keresztül közelíthető meg. A magánutak a 2166/2hrsz és 2166/3hrsz telkeken
haladnak, és a 2164/3hrsz közúthoz kapcsolódnak. Ez utóbbi a tervezett belső körgyűrű északi
összekötő szakasza (Köu-02 jelű, belterületi I.és II. rendű főút övezete) lesz. A körgyűrű ezen szakaszára
elkészültek az útépítési engedélyezési/kiviteli tervek, a fejlesztési terület megközelítése ennek
megfelelően a távlatban is a jogi állapotnak megfelelően, az említett magánutakon keresztül történik
majd. A módosítás ezt nem változtatja meg. A valóságban a terület jelenleg a körgyűrű nyomvonalán,
a Kistó utca felől, még csak kitaposott földutakon keresztül érhető el, és van egy földútkapcsolata a
Tüzér utcával is.

30

A módosítás a terület közösségi közlekedésére nincs hatással, azt jelenleg a helyi autóbusz viszonylatok
biztosítják. A legközelebbi megállók a “Kistó u.” és a “Papvásár u.” megállók, mindkettő kb. 250
méterre van a fejlesztési területtől.
A módosítás a terület kerékpáros/gyalogos közlekedésére nincs hatással. A fejlesztési terület közvetlen
közelében, mivel egyelőre még a magánutak sem kaptak burkolatot, járdák sincsenek. A tervek szerint
a belső körgyűrű északi szakasza mellett járda/kerékpárút is fog épülni. A magánutakon, és a rövid
közúti feltáró szakaszon, mivel közforgalmúak, szintén kell majd járdát építeni.
A módosítás a parkolás szempontjából irreleváns. A területen lévő létesítmények parkolását jelenleg,
és a módosítást követően is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani.
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2.9. Közművizsgálat
A tervezési terület jelenleg közművekkel feltáratlan, szolgalmi jog nem érinti. A jégcsarnok
beruházásához kapcsolódóan a terület közműellátása az építési engedélyben meghatározottak szerint
fog megvalósulni.
Az ingatlanok a 27063/2005. ügyszámú határozattal kijelölt Veszprém- Aranyosvölgyi vízbázis
hidrogeológiai védő területének „A” hidrogeológiai védőövezetét érintik. A terület szennyeződésérzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 21/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 7.§
(4) bekezdésén alapuló, 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek
állapota szempontjából fokozottan érzékeny (1a) terület.
A fentiek alapján a terület további hasznosításánál figyelembe kell venni a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.)
Korm. rendelet előírásait, korlátozásait.

Forrás: e-közmű

Jelmagyarázat:

vízellátási hálózat

gázvezeték hálózat

csapadékvíz hálózat

szennyvízvezeték hálózat

elektromos hálózat

hírközlési hálózat
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
3.1.

Városrendezési javaslat

3.1.1. Telekalakítási, beépítési javaslat
A módosítással érintett, eredetileg 2166/1 hrsz-ú ingatlanon (mivel Vt-09 jelű övezetbe tartozott)
30%-os maximális beépítettség volt meghatározva. A később végrehajtott telekosztáskor is
teljesíteni kellett volna a beépítési paramétert, figyelembe véve a jégcsarnok által igénybe vételre
kerülő 2581m2- es alapterületet. A telekosztással a jelenlegi beépítés túlépített, 53%-os lett.
Ennek kompenzálására javasolt a telekterület növelése, vagyis az eredetileg 2166/1 hrsz-ú telek
újraosztásával nagyobb telekterület érhető el a jégcsarnok telke esetében.
Az eredetileg maximum 30%, és az 53%-os megvalósult állapot között a 40%-os beépítettséget
javasoljuk maximális értékként meghatározni a területen, ez megfelelő kompromisszum
lehetőségét adja a projekt megvalósításához, és véleményünk szerint szakmailag támogatható
megoldás. Több lehetséges változat van a telekcsoport újraosztására, bemutatunk egy lehetséges
telekalakítási javaslatot:

A javasolt telekosztás esetében (és bármilyen -a telekalakítás szabályainak megfelelő- 6453 m2-es
telek kialakítása esetén) biztosítható a 40%-os beépítés.
A beépítési intenzitás növelésének kompenzálására az egyik lehetséges megoldás a zöldfelület
minimális értékének, vagy intenzitásának növelése.
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3.1.2. A HÉSZ és Szabályozási Terv javaslata
A telekalakítási és beépítési javaslatban meghatározott maximum 40%-os beépítési százalék elérése
érdekében a már meglévő, Vt-22 építési övezet alkalmazását javasoljuk.
Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Kialakítható
legkisebb
telek terület
(m2)

Az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)
10,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

3000

A
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
(%)
30

Jelenlegi
övezet:
Vt-09

SZ

Javasolt
övezet:
Vt-22

SZ

Kialakítandó telek
legkisebb
szélessége mélysége
(m)
(m)

20

35

35

2000

40

10,5

20

16

-

A helyi építési szabályzat 29.§-a vonatkozik a településközponti területekre. A zöldfelületi intenzitás
növelésére háromszintes növényállomány telepítését javasoljuk az egész, kötelezően előírt zöldfelület
területén, ezért az alábbi (10) ponttal javasolt kiegészíteni a szabályzatot (részletesen lsd. 3.4. pontot):
A Kistó és a Tüzér utca közötti Vt- 22-es építési övezet területén az előrírt minimális zöldfelület területe
a telek zöldfelületként fentartandó részének minősül, vagyis azon háromszintes növényállományt kell
kialakítani.
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3.1.3. Településszerkezeti Terv módosítása
A korrekció megvalósításához településszerkezeti terv módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során az érintett ingatlanok területfelhasználási besorolása nem változik, marad településközponti
vegyes területfelhasználás.
3.1.4. Településképi rendelet módosítási javaslata
A korrekció megvalósításához településképi rendelet módosítására nincs szükség, mivel a módosítás
során az ingatlanok területfelhasználási besorolása nem változik.
3.1.5. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei
A területen és környezetében örökségi- és környezeti érték - a vizsgálatokban is leírtak alapján – nem
található. A korrekció során létrejövő telekstruktúra a terület jobb hasznosítását teszi lehetővé, ezáltal
jobb beépítési, környezet- és közterület alakítási feltételeket teremtve. Ez összességében kedvező, a
településképbe illeszkedő változásokat fog eredményezni.
3.2.

Területrendezési terveknek való megfelelés

A módosítási javaslat megfelel a hatályos területrendezési terveknek, azaz az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénynek és az 15/2019. (XII.13.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Veszprém Megye Területrendezési Tervének, nem befolyásolja a hatályos
településfejlesztési koncepcióban, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiában
megfogalmazott jövőképet és célokat.
3.3. Biológiai aktivitásérték egyensúly
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontja
szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét (BIA) a területek biológiai
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell számítani.
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, nem változik a területfelhasználási mód sem, tehát
a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték szinten tartás igazolása
(az előzetes véleménykérésben foglalt feltételezéssel ellentétben) nem szükséges.
3.4. Zöldfelület- és környezet kialakításra vonatkozó javaslat
A tervezett módosítás a beépítési intenzitás növelését irányozta elő.
Ennek ellensúlyozására a minimális zöldfelület kialakításának kell a lehető legintenzívebbnek lennie.
Ez azt jelenti, hogy mind a beültetés, mind a fenntartásuk intenzív kell legyen, tehát rendszeresen
gondozott, öntözött felület alakítandó ki. A telekterület zöldfelületi részén a háromszintes
növényállomány kialakítása a cél a lehető legnagyobb területen.
A helyi építési szabályzatban a háromszintes növényállományt a fogalommagyarázat így határozza
meg: A telek zöldfelületként fenntartandó részének minden 150 m2-ére számítva legalább 1 db nagy,
vagy közepes lombkoronát növesztő lombos fa, ezen kívül legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld
cserje, ezen kívül a többi felületen gyep vagy talajtakaró van telepítve.
A telek zöldfelületeként fenntartandó részének kijelölése jelen esetben nem tud meghatározásra
kerülni, mivel a végleges telekalakítás még nem történt meg, ezért a szabályozási tervlapon történő
jelölés helyett általánosságban javasoljuk előírni a háromszintes növényállományt.
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A helyi építési szabályzat 29.§-a vonatkozik a településközponti területekre, az alábbi ponttal javasolt
kiegészíteni:
A Kistó és a Tüzér utca közötti Vt- 22-es építési övezet területén az előírt minimális zöldfelület területe
a telek zöldfelületként fentartandó részének minősül, vagyis azon háromszintes növényállományt kell
kialakítani.
3.5. Közlekedési javaslat
A hatályos tervek szerinti közúthálózati kapcsolatok a módosítás miatt nem változnak. A hálózati
kapcsolatokat változatlanul a területtől délre lévő belső körgyűrű, és a nyugatra húzódó Tüzér u. fogják
biztosítani.
Nem változik a terület közvetlen megközelítése sem. Ez a távlatban is a jogi állapotnak, illetve a
hatályos településrendezési eszközöknek megfelelően történik majd. A közvetlen útkapcsolatot
változatlanul a 2166/2hrsz és 2166/3hrsz, 10-12m telekszélességű, közút és közforgalom számára
megnyitott magánút biztosítják. Az utak a 2164/3hrsz közúthoz kapcsolódnak, ami a tervezett belső
körgyűrű északi összekötő szakasza (Köu-02 jelű, belterületi I.és II. rendű főút övezete) lesz. A körgyűrű
útépítési tervei szerint az utak közvetlen kapcsolatot kapnak a főúthoz.
A módosítás a terület közösségi közlekedését nem változtatja meg, azt továbbra is a helyi autóbusz
viszonylatok biztosíthatják. A körgyűrű kiépülő északi szakaszával kedvezőbb tömegközlekedési
hálózat is kialakítható, ennek érdekében a főúton buszöblök is kialakításra kerülnek.
A módosítás a terület kerékpáros/gyalogos közlekedésére nincs hatással. A tervek szerint a belső
körgyűrű északi szakasza mellett járda/kerékpárút is fog épülni. A közúton és a magánúton mivel
közforgalom számára megnyitottak, szintén kell majd járdát építeni.
A módosítás a parkolás szempontjából irreleváns. A területen lévő létesítmények parkolását a
módosítást követően is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. A kapott adatszolgáltatás
szerint szükséges parkolók száma:
-sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval
rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után:
összes férőhely=100 fő → 20 db
-iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után: összes irodaterület= 38,80 m2 → 2 db
Vagyis összesen 22 db parkoló kialakítása szükséges a jégcsarnok számára. A telken belül tervezett
összes parkoló száma 34 db, ezek közül 1 db parkolóállás mozgáskorlátozottak számára használható
módon kerül kialakításra.
Az OTÉK 7. számú mellékletében előírt kerékpártárolók száma:
sportolás célját szolgáló egység minden megkezdett 20 férőhelye után2 db: összes férőhely=100 fő →
10 db, összesen 10 db kerékpár tároló kialakítása szükséges.
A telken belül tervezett kerékpártárolók száma: 10 db.
A telkek átosztásából keletkező újabb telkeknél a funkcióknak megfelelően az OTÉK szerinti
parkolószámot kell biztosítani.
A HÉSZ közlekedési előírásain a módosítás miatt nem kell változtatni.
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
…./2020.(…) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017.(IX.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott
tárgyalásos eljárással érintett 29/A § (5) c) pontjában és a 9. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
-

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

-

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi, vízgazdálkodási szakterület)

-

Országos Vízügyi Főigazgatóság

-

Közép - Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

-

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgári védelem)

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály

-

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály

-

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal

-

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési, Főosztály
Útügyi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

-

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

-

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

-

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
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-

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi
Osztály

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész

-

Veszprém Megyei Önkormányzat

véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a
következőket rendeli el:
1.§

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ)
29.§-a a következő(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Kistó és a Tüzér utca közötti Vt- 22-es építési övezet területén az előírt minimális
zöldfelület területe a telek zöldfelületként fentartandó részének minősül, vagyis azon
háromszintes növényállományt kell kialakítani.”

2.§

A HÉSZ 2. melléklete Szabályozási Terv a tervezési területre vonatkozóan a K-23 tervlap
helyébe e rendelet 1. mellékletét képező tervlap lép.

3.§

E rendelet 2020. ………-án lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

38

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…..) önkormányzati rendelete

1. melléklete
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