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BEVEZETÉS 
 

Veszprémgalsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2021.(VII.28.) sz. Önk. 
határozatában döntött a község egyes részterületeinek módosításáról és az ökológiai folyosó 
pontosításának szándékáról a Kígyós-patak belterületi szakaszán, a lakótelkekkel határos 
részeken.  
A módosítások elvégzésére az Önkormányzat a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-t bízta meg.  

 

Az egyes változtatási tételek módosításának célja 

A település turisztikai célú fejlesztésének érdekében a község területén 4+1 módosítási terület 
lett kijelölve:  
 

a) jelű módosítással érintett terület: A 305/3 hrsz.-ú telken álló illemhely leválasztása a 

telekről, átsorolva a 304 hrsz.-ú közterület területére. A 305/3 hrsz.-ú telek fennmaradó 

része Zkp/1 jelű övezetből, valamint a 305/4 hrsz.-ú Kb_Rek/1 jelű övezetből átsorolásra 

kerül Lf/1 jelű építési övezetbe, a turisztikai és lakhatási célú telekhasználat biztosítása 

érdekében. 

 
 

b) jelű módosítással érintett terület: Az ökológiai háló levétele a Dózsa utca és Rákóczi utca 

között fekvő lakótelkek területéről. Ezzel együtt az érintett telekrészek Zkk/1 jelű övezetből 

történő átsorolása Lf/1 jelű építési övezetbe a jelenlegi telekhasználatnak és földhivatali 

nyilvántartásnak megfelelően, miután az Önkormányzatnak nem áll szándékában a 

telekrészek közérdekből történő kisajátítására. 

 
 

c) jelű módosítással érintett terület: A 096/3 és 096/8 hrsz.-ú ingatlanok átsorolása Ev/1 jelű 

véderdő övezetből Ek/1 jelű közjóléti erdő-, illetve Zkp/1 jelű közpark övezetbe a telken lévő 

játszótér felújítása és a telkek turisztikai célú fejlesztése céljából. 

 
 

d) jelű módosítással érintett terület: A 159, 195 és 196 hrsz.-ú és 297, 299 hrsz.-ú ingatlanok 
átsorolása Zkk/1 övezetből Kb-Rek/1 jelű övezetbe a telkek turisztikai célú fejleszthetősége 
érdekében. 

 

e) jelű módosítással érintett terület: Egyéb, az a)-d) ponthoz kapcsolódóan szükségessé váló 

módosítások elvégzése: a BIA-érték kiegyenlítése érdekében három erdő kijelölésére 

tervezett külterületen a 0121, 035/4 és a 088 hrsz.-ú telkeken. 

A tervezett TSZT, HÉSZ módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és 

419/2021.(VII.15.) előírásai szerinti eljárási-, és tartalmi követelmények szerint, tárgyalásos 

eljárás keretében készül.  
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1. A TERVEZÉSI TERÜLETEK VIZSGÁLATA 
 
Az alábbiakban az egyes módosításokat fejezetenként, tematikusan kerülnek elemzésre és 
értékekésre. 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 

Veszprémgalsa a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megye délnyugati részén helyezkedik el, 

a Sümegi járásban. A település a megyeszékhelytől, Veszprémtől mintegy 60 km-re, a fővárostól 

pedig körülbelül 175 km-re helyezkedik el. 

A községet északról Kisberzseny és Apácatorna, déli oldalról Szentimrefalva és Csabrendek, míg 

nyugati oldalról Hosztót és Zalaszegvár települések határolják.  

Veszprémgalsa a Kisalföld nagytájon belül a Marcal-medence középtájhoz tartozik, azon belül a 

Marcal-völgy kistáj és a Pápa-Devecseri-sík határán fekszik. 

A 4 település viszonylag jól megközelíthető, Hosztót kivételével keresztülfut rajtuk a 7325. 

számú országos mellékút, Hosztóton pedig a 73171. számú országos mellékút halad át. A 

településeket nyugati irányból kerüli el a Balatontól Sopronig húzódó 84. számú országos 

főútvonal, mely a hozzá legközelebb eső Zalaszegvárról 4, a tőle legtávolabb eső 

Szentimrefalvától 8 km-en belül elérhető. 

 

Veszprémgalsa jól megközelíthető, hiszen a 7325. és a 7326. számú országos mellékutak 

találkozásánál helyezkedik el, mely utak az osztrák határtól a Balatonig húzódó 84. számú és a 

folyamatos fejlesztés alatt álló 8. számú főutakkal köti össze települést.  

 

A község közigazgatási területe 871,24 ha, melyen belül a belterületek nagysága 73,74 ha, a 

külterületeké 797,5 ha.  
 

A fejlesztéssel érintett területek Veszprémgalsa belterületén találhatók, a Kígyós-patak mentén 

és annak környezetében. A fejlesztések kiemelt fejlesztési területen helyezkednek el. 

 

  

 
 

Forrás: wikipedia.org Forrás: utcakereso.hu 
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a) jelű módosítással érintett terület 
 

Az a) jelű terület a belterület északi részén, a 7325. és a 7326. számú országos mellékutak 

találkozásánál helyezkedik el. A fejlesztés a 305/3 és a 305/4 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A 

terület mellett található egy pihenő, látvány tó is, ami magántulajdonban lévő, de közhasználatra 

megnyitott, turisztikai-, és pihenő rendeltetést szolgál, továbbá rendezvények helyszíne is 

egyben. A tavat körül ölelő, szintén magántulajdonban lévő telkek lakóterületi hasznosítása 

tervezett, amely új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a kiterjedésének 5%-ának 

megfelelő közpark kijelölése kötelező, melyre a d) jelű fejlesztési terület részén kerül sor. 
 

  

 

b) jelű módosítással érintett terület 
 

A b) jelű terület a Kígyós-patak mentén található, falusias lakótelkek – melyek a földhivatali 

nyilvántartás szerint kivett területek – tervezetten közparkba sorolt, beépítetlen részei 

tartoznak. A telekrészek a Kígyós-patak nyugati felén erős növényborítottsággal rendelkeznek, 

a patak felől elkerítetlenek, a sűrű növényzet miatt átjárhatatlanok. A patak keleti felén lévő 

ingatlanok tervezetten lakóterületnek jelöltek, melyek jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt 

állnak (183-188 hrsz) az infrastruktúra kiépítettlensége okán. A 198/1és/2 hrsz. telkeken 

lakóépület áll, a beépítetlen részük kultúrkertként hasznosítottak. 
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c) jelű módosítással érintett terület 
 

A 096/3 és a 096/8 hrsz.-ú ingatlanok a belterület déli részén helyezkednek el, a Rákóczi utca 

végén. A telkek véderdő övezetbe soroltak, de telekhasználati jellegüket tekintve közösségi 

célokat szolgálnak, a 096/8 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon kiépített játszótér található. 
 

 
 

 

 

d) jelű módosítással érintett terület 
 

A 159, 195, 196, valamint a 297, 299 hrsz.-ú ingatlanok a Kígyós-patak keleti felén fekszenek, 

jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt állnak. 
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e) jelű módosítással érintett terület 
 

Az e) pontba tartozó átsorolások az előző pontokban ismertetett, új beépítésre szánt területek 

kijelölésével járó jogszabályi kötelezettségek biztosítása okán szükségessé váló módosítást 

tartalmazza: 

1) lakóterületi kijelöléssel járó 5%-os közpark kijelölési kötelezettség, 

2) a változásokkal járó, BIA egyenérték szinten tartásához szükséges módosítások, melynek 

érdekében a külterületen lévő 0121, 035/4 és 088 hrsz..-ú telkek kerülnek érintettség alá. 

1.2. Hatályban lévő terület-, és településrendezési eszközök 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (MATrT) 

 Veszprémgalsa Község 23/2020. (VI.29.) sz. Önk. határozattal elfogadott 

Településfejlesztési Koncepció (TFK) 

 Veszprémgalsa Község 24/2020. (VI.29.) sz. Önk. határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Terve (TSZT) 

 Veszprémgalsa Község 9/2020. (VI.30.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzata (HÉSZ) 

 Veszprémgalsa Község 68/2017. (XII.21.) sz. KT. határozattal jóváhagyott Településképi 

Arculati Kézikönyve (TAK) 

 Veszprémgalsa Község 13/2017. (XII.28.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott 

Településképvédelmi rendelete (TKR) 

1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (MaTrT) második részében foglalt Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint 

Veszprémgalsa község települési térség, mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség és 

vízgazdálkodási térség területfelhasználási kategóriába sorolt.   

Kivonat az OTrT Szerkezeti Tervéből (MaTrT 2. melléklete), jelmagyarázat 

 

 

A település közvetlen közelében, azt érintően nem található vonalas infrastrukturális elem. 

Veszprémgalsától északra található a 8-as út, illetve nyugatra a 84-es út, melyek meglévő főutak.  
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Módosítandó területek érintettsége az országos övezetekkel: 

   

Kivonat az OTrT Ökológiai hálózat magterületének 
övezete, az ökológiai hálózatökológiai folyosójának 
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete c. tervlapjából (3/1. melléklet) 

Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete c. tervlapjából (3/2. melléklet.) 

 

a) j. módosítással 

érintett terület 
települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

b) j. módosítással 

érintett terület 
települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

c) j.  módosítással 

érintett terület 
mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

d) j.  módosítással 

érintett terület 
települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt. 

e) j.  módosítással 

érintett terület 

mezőgazdasági- és erdőgazdálkodási térség térségi 

területfelhasználási kategóriába sorolt. 


