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m 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

1.6.4. Hulladékkezelés 

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a 

hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.  

A településen keletkező kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása szervezett keretek között 

történik, melyet az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végez el. A társaság évenkénti lomtalanítást is 

szervez a településre.  

A várható építkezések során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból is megfelelő 

gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Az keletkező építési törmelékek kezelése külön 

figyelmet érdemel. A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem 

minősülő anyagok felhasználásával történhetnek. 

A veszélyes hulladékok begyűjtése és elszállítása a településen szintén megoldott. A keletkező 

veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését 

kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. A veszélyes hulladékok kezelése 

során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 

1.7. Infrastruktúra (közlekedés és közmű) vizsgálata 

A település közúti kapcsolatát a 7325 számú (8754 sz. út – 7324 sz. út között) összekötő út, a 

7326 számú (Apácatorma – Veszprémgalsa) összekötő út – melyek a település belterületén 

találkoznak, az a) jelű módosítással érintett területtől délre – és a 73171 számú (Rigács – 

Veszprémgalsa között) bekötő út biztosítja. Az említett utak a 84-es főút elérését is biztosítják, 

valamint Apácatornán keresztül a 8-as főút érhető el.  

A magasabb szintű településrendezési tervek a települést érintő országos mellékút hálózati 

elemeket nem tartalmaznak és a település kül- és belterületén a közúti kapcsolatok javítására új 

nyomvonalak kiépítése nem tervezett. 

 

A közműhálózat kiépítettsége a tavaly elfogadott településrendezési tervek óta nem változott. 

 
A jelen módosítási csomagban tervezett változtatások iránya sem a közlekedéshálózati 
sem pedig a közműinfrastruktúra elemek kialakítását nem befolyásolja, ezért ezen 
fejezetek részletezésétől eltekintettünk. 
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2. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

2.1. A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában 

A módosítással érintett területekre vonatkozó TSZT előírások összhangban vannak a térségi 

tervek előírásaival. A változtatás iránya az egyes módosítási pontok vonatkozásában a térségi 

tervek előírásainak megfeleltethetők. 

2.2. A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában 

A hatályos TSZT/HÉSZ vonatkozásában 

Az a) jelű módosítással érintett terület Zkp jelű közpark és Kb-Rek jelű különleges beépítésre 

nem szánt rekreációs célú zöldterület területfelhasználási kategóriákba sorolt terület, mely két 

telekből áll: 305/3 és 305/4 hrsz. Előbbi telek önkormányzati tulajdonban, míg utóbbi 

magántulajdonban áll. A megyei terv szerint települési térségbe sorolt, így a tervezett változtatás 

a jogszabályi környezetnek megfeleltethető. 

 

A b) jelű módosítással érintett terület jelenleg Zkk – közkert területfelhasználási kategóriába 

sorolt ingatlanok adják. A tervezett módosítás érdekében mindenképpen szükséges az országos 

ökológiai hálózat ökológiai folyosója lehatárolásának pontosítása. A pontosítás lehetőségére a 

2020 évben elfogadott tervek véleményezési eljárása során a VMK Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya hívta fel az Önkormányzat figyelmét a VE-09/KTF/05115-2/2020 

ügyiratszámú levelében, mivel már abban az eljárásban is, mivel már akkor jelezte ebbéli 

szándékát a Község. A pontosítással változik a község Településszerkezeti Terve, a BIA egyenleg 

szinten tartásának biztosítása mellett.  

 

A c) jelű módosítással érintett terület jelenleg Ev jelű véderdő területfelhasználásba sorolt, 

melyet nem érint kataszteri erdő terület. A délebbi, 096/8 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat 

tulajdonában áll, melyen játszótér működik, ezért átsorolása javasolt, de a határozatban 

megnevezett besorolástól eltérően: Zkp területfelhasználási kategóriába, az ökológiai háló 

pontosítással felszabaduló, és falusias lakóterületbe sorolandó területek kijelölése miatt 

szükséges 5%-os közpark kijelölési kötelezettség okán.  

A 096/3-as telek magántulajdonban van, ezért a véderdő besorolás közjóléti erdőbe sorolása 

javasolt, melynek jogszabályi akadálya nincs, a változással a terület BIA egyenlege nem változik.  

 

A d) jelű módosítással érintett terület a Kígyós-patak mentén helyezkedik el. A 159, 195 és 196 

hrsz.-ú és 297, 299 hrsz.-ú ingatlanok átsorolása tervezett a Zkk/1 övezetből Kb-Rek/1 jelű 

övezetbe a telkek turisztikai célú fejleszthetősége érdekében. A telekrészek átsorolása javasolt 

a földügyi nyilvántartásnak és a jelenlegi telekhasználati jellegnek megfelelően, mivel az 

Önkormányzatnak nem áll szándékában azok Közpark létesítésére közérdekű célú kisajátítása.  

 

Az e) jelű módosítással érintett terület a biológiai aktivitásérték kiegyenlítése miatt kijelölt 

három telek: az Má – általános mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt 

035/4 hrsz.-ú telek, mely kataszteri erdőterület, illetve az Mko – korlátolt mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egységbe sorolt 0121, 035/4 és 088 hrsz.-ú ingatlanok. Előbbi két telek 

beerdősült, míg utóbbin kisebb-nagyobb facsoportok találhatók a mellette lévő, összefüggő 

erdőterület kapcsán. A tervezett átsorolás a telkek jelenlegi használatát nem befolyásolja. 
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2.3. A területhasználat, funkciók vonatkozásában 

Az a) jelű módosítással érintett terület tóparti terület, melynek 305/3 hrsz.-ú ingatlanán 

jelenleg futballpálya van, illetve egy közösségi illemhelyiség is. A 305/4 hrsz.-ú ingatlan részben 

kihasználatlan terület, általában ideiglenes rendezvényeknek adnak helyet. A magántulajdonú 

területen ezt a megoldást hosszú távon nem kívánja fenntartani az önkormányzat és a telek 

tulajdonosának lakhatását kívánja támogatni az elmúlt évtizedekben a Község közösségi életét 

támogató hozzáállásáért a telek lakóterületi átsorolásának kezdeményezésével.  

 

A b) jelű módosítással érintett terület a patak mentén elhelyezkedő szalagtelkek végében 

található, melyen főként a telkek használatának korlátozása miatt elburjánzott növényállomány 

és néhány helyen haszonkertek találhatók. 

 

A c) jelű módosítással érintett terület erdő övezetbe sorolt, nem kataszteri erdő területek. A 

096/8 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen felújításra érett játszótér található, a 

096/3 hrsz.-ú telken fásított terület található. 

 

A d) jelű módosítással érintett terület mindegyik telke beépítetlen, főként füves, némely telek 

esetében nagyobb kiterjedésű facsoport is található a területen. 

 

Az e) jelű módosítással érintett terület a biológiai-aktivitásérték kiegyenlítése érdekében 

kijelölt három telek, melyek közül a 035/4-es és a 0121-es telek beerdősült, főként akácokból 

álló terület, míg a 088-as területen kisebb-nagyobb erdőfoltok találhatók. 

2.4. Telekméret, beépítési paraméterek vonatkozásában 

Telekméret tekintetében a vizsgált külterületi és belterületi jellegükből kifolyólag nagyon 

változók, ahogyan a természeti elemek (patak, erdő, domborzat stb.) is jelentős hatással van a 

telkek méretére és formájára.  

2.5. Zöldfelületek vonatkozásában 

A telken belüli zöldfelületi elemekről elmondható, hogy a beépítetlen területeket jórészt 

felhagyott parlag területek gyepesedő felületekkel, művelés alatti szántóterületek borítják, 

kisebb részben kiváltképp a vízfolyással érintett elemek mellett ligetes, fás gyepes területek is 

megtalálhatók. A növényállományt a szántóföldi kultúrán és vízfolyást kísérő területeken kívül 

nagyrészt özönfajok alkotják.  

A beépített területek zöldfelületei a családi házak kertjei.  

2.6. Az épített, valamint a természeti-, táji értékekkel vonatkozásában 

Veszprémgalsán világörökségi és világörökségi várományos terület nem található. A vizsgált 

területeket műemlék, vagy műemléki környezet nem érinti, illetve a területek környezetében, 

területeket érintve nyilvántartott régészeti lelőhely nincs jelen. Nemzeti emlékhely a település 
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közigazgatási területén belül nem található. A lehatárolt területeken belül helyi védelmi rendelet 

hatálya alá tartozó vagy védelemre javasolt épület, építmény nem található. 

Veszprémgalsa közigazgatási területén országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett 

természeti területek találhatók a külterületen, illetve az országos ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának területe a Kígyós-patak területén és annak mentére is kiterjed, mely az összes 

módosítási területet érinti.  

2.7. A környezetvédelem vonatkozásában 

A település, így a vizsgált területek is, kedvező helyzetben vannak zaj- és levegőtisztaság védelmi 

szempontból. Kistérségi szinten elmondható, hogy jelentős légszennyező és üzemi zajforrás nem 

található. A beépített részeken történő hulladékgyűjtés és elszállítás megoldott. A számottevő 

zaj- és levegőterhelés legfőbb forrása a vizsgált területeken a közlekedésből származik. A 

módosítási területeket nagymértékben érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója. 

2.8. A közlekedéssel kapcsolatban 

A település közlekedési szempontból jól pozícionált, két országos mellékút is érinti. 

2.9. A közműellátottsággal kapcsolatban 

A meglévő beépítéssel rendelkező területrészek közműellátottsága kiépült, a meglévő közmű 

infrastruktúra teljes mértékben képes az igényeket kiszolgálni. A tervezett változtatásokkal járó 

új kijelölések a meglévő lakótelkeket érinti, egy új lakótelek kerül kialakításra, melynek 

közműellátása a meglévő hálózatról biztosítható. 
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3. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 

3.1. a) jelű módosítási terület - Tó körüli ingatlan hasznosíthatósága 

A módosítással érintett terület a belterület északi részén, a Dózsa György utca mentén 

helyezkedik el. Az 305/3 és 305/4 hrsz.-ú ingatlanok kiterjedése 1,21 hektár. A fejlesztés célja, 

hogy a tó körüli terület turisztikai funkcióval bővüljön. A telket különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs célú zöldterület (Kb-Rek), illetve Zkp – Közpark területfelhasználásból falusias 

lakóterület (Lf) területfelhasználási egységbe javasolt sorolni, valamint az illemhelyet a 

szomszédos Zkp – Közpark területfelhasználási kategóriában lévő telekhez csatolandó.  

A változtatással Veszprémgalsa 24/2020.(VI.29.) sz. KT határozattal elfogadott TSZT leíró 

munkarészének a 1.2. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi mérlegéről szóló 

fejezetében szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul az a) jelű módosítás kapcsán:   
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
módosítási javaslata megnevezése jele 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Változás 
(ha) 

Terület 
(ha) 

Közigazgatási 
területhez képest 

% 

LAKÓTERÜLET     

Falusias lakóterület Lf +1,17 58,98⇒60,19 6,8⇒6,9 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

   

ZÖLDTERÜLET     

Közpark Zkp -0,16 2,21⇒2,05 0,25⇒0,23 

KÜLÖNLEGES TERÜLET     

Rekreációs célú zöldterület Kb-
Rek 

-1,01 2,69⇒1,68 0,3⇒0,19 

 

 

A biológiai aktivitásérték az alábbiak szerint módosul a területen:  

Terület Jelenleg BIA Érték Tervezett BIA Érték Változás 

1,01 ha Kb-Rek 3,2 
Lf 2,4 -8,8 

0,17 ha Zkp 6 

Hatályos Településszerkezeti Terv Településszerkezeti Terv módosítási javaslat 

  

Kb-Rek ⇒ Lf 

Zkp ⇒ Lf 
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A tervezett fejlesztés új építési övezet bevezetését vagy az övezeti paraméterek módosítását nem 

igényli. A rendelet mellékletét képző Szabályozási Terv SZT-1 jelű szelvénye az alábbiak szerint 

módosul a területet érintően, a TSZT-vel összhangban. A Szabályozási Terv javasolt módosításai 

a területet Lf/1 építési övezetbe áthelyezésekor az övezethatár vonala is módosul.  

A 305/3 hrsz.-ú telken található illemhely leválasztása tervezett a 304 hrsz.-ú telekhez 

szabályozottan. 

 

3.2. b) jelű módosítási terület - A Kígyós-patak menti lakótelkek módosítása 

A változtatással érintett területen jelölt területhasználatok optimalizálásának eredményeként 

 A javasolt településszerkezeti változás lakótelkek hátsó-, illetve oldalkertjeit érinti, a 

Kígyós-patak mentén (Petőfi Sándor utca és Rákóczi utca közötti szakaszon), annak két 

oldalán, mivel a területeket a 2005-ös módosításkor Zkk-ba – Közkert területfelhasználási 

kategóriába sorolták, azonban az önkormányzat nem kívánja kisajátítani és a területen 

közkertet kialakítani, így jelen módosítás során kívánja rendezni az ökológiai folyosó 

határának pontosításával. A 196 hrsz.-ú ingatlanon álló egykori malom épületét az 

Önkormányzat fel kívánja újítani, melynek távlatban turisztikai célú hasznosítása tervezett. 

 A változással érintett terület az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának részét 

képezi, melynek lehatárolása jelen módosítás során pontosításra kerül. Javasolt a 

magántulajdonú telekvégek beépítésre szánt (Lf – Falusias lakóterület) területbe sorolása, 

mely jobban illeszkedik a kialakult településszerkezethez. Veszprémgalsát 156,78 ha 

ökológiai folyosó érinti, melyből 6,7 ha (4,27 %) kerül módosításra, mely terület teljes 

egészében települési térséghez tartozik. Közvetlenül a Kígyós-patak mentét értékes vízparti 

vegetáció kíséri, távolodva a pataktól azonban a kertvégek sok esetben művelés alatt állnak, 

gyümölcsfák kerültek kiültetésre, illetve pionír és invazív fajok jelentek meg a területen, 

kiemelkedően értékes természetes vegetáció jelenléte nem jellemző. Ennek ellenére a 

meglévő növényállomány és a partszakasz védelme érdekében indokolt a Szabályozási 

terven jelölendő telek be nem építhető része szabályozási elem bevezetése, mely által 

biztosítottá válik a természetközeli élőhely és kapcsolatainak fennmaradása, zavartalan 

működése. 

Hatályos Szabályozási Terv Szabályozási Terv módosítási javaslat 
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A változtatással Veszprémgalsa 24/2020.(VI.29.) sz. KT határozattal elfogadott TSZT leíró 

munkarészének a 1.2. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi mérlegéről szóló 

fejezetében szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul az b) jelű módosítás kapcsán: 

 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
módosítási javaslata megnevezése jele 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Változás 
(ha) 

Terület  
(ha) 

Közigazgatási 
területhez képest 

% 

LAKÓTERÜLET     

Falusias lakóterület Lf +3,87 
58,98⇒59,99+3,8

7=63,86 
7,32 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

   

ZÖLDTERÜLET     

Közkert Zkk -3,87 5,43⇒1,56 0,6⇒0,2 

  

 

A területet érintő, az ökológiai hálózat pontosítására adott pozitív BFNI felhatalmazása esetén 

tervezett, új beépítésre szánt terület kijelölhetősége esetén a változással érintett terület 

biológiai aktivitásértéke az alábbiak szerint módosul a területen:  

 

Terület Jelenleg BIA Érték Tervezett BIA Érték Változás 

3,87 ha Zkk 6 Lf 2,4 -13,932 

 

A Szabályozási Tervlap SZ-1 jelű tervlapja az alábbiak szerint módosul, a területen jelölt 

övezetek, építési övezetek a meglévők alkalmazásával biztosítható, azonban bevezetésre kerül 

egy új elem: a telek be nem építhető része (jele: piros rácsvonal), a Kígyós-patak menti vegetáció 

védelme érdekében.  A Szabályozási Tervlapon a lakótelkeket érintő Zkk – közkert kijelölések 

törlésre kerülnek és a lakótelkekhez csatlakozóan, Lf – falusias lakóterület besorolást kapnak. 

Az átsoroláshoz szükséges az ökológiai folyosó korrekciója is, mely a Kígyós-patak és annak 

telekhatárára, valamint a belterülethatár mentére korlátozódik.   

Hatályos Településszerkezeti Terv Településszerkezeti Terv módosítási javaslat 

  

Zkk ⇒ Lf 



2643 – Veszprémgalsa község 

TSZT és HÉSZ eseti módosítások 
 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

48 

 

A módosítás során az építési telkeknek csak a közpark kijelölésével érintett része kerül 

átsorolásra, melyen a beépítés tervezetten továbbra sem megengedett. A módosítással a 

lakóépületek építésjogi státusza rendezhető, az indokoltalan korlátozás és kisajátítási szándékot 

jelölő területhasználati kijelölés törlésével. A módosítás nem jár környezeti, közlekedési és 

közművesítési veszéllyel, hatással, azonban érintik a Kígyós-patak mentén lévő 50 méter széles 

védőövezetében az építési korlátozás tervezetten továbbra is megtartásra kerül a telek be nem 

építhető részének jelölésével. 

 

ÖKOLÓGIA FOLYOSÓ HATÁRÁNAK PONTOSÍTÁSA 

Veszprémgalsa 2020-as módosítása során a záró szakmai véleményezésre szánt 

tervdokumentációt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztálya a VE-

09/KTF/05115-2/2020.-as ügyiratszámon az alábbi jogszabályokra hivatkozva véleményezte 

a Kígyós-patak két oldalán lévő zöldterületek falusias lakóterületté való átminősítését:  

 

2018. évi CXXXIX. törvény tiltja az átsorolást a 26. §-a szerint: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről: 

26. § (1) *  Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória 

és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 

amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 

természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

Hatályos Szabályozási Terv Szabályozási Terv módosítási javaslat 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj39idae2a
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A MaTrT. 22-23. §-ai alapján lehetőség van az ökológiai hálózat folyosó övezetének 
pontosítására, melyet a természetvédelmi kezelő és az övezet tekintetében adatszolgáltató 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál lehet kezdeményezni: 

22. § *  A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv 

készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei 

területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban 

figyelembe venni. 

23. § (1) *  A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért 

felelős miniszter 19. § (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek 

lehatárolásához képest a térségi övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók 

meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának az országos övezet 

lehatárolására vonatkozó pontosított adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben vagy a 

területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében meghatározott 

övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei önkormányzat számára 

kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. 

(2) *  A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén 

változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának a térségi övezet 

lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős 

miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési terv készítése 

során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az 

jogszabályba ütközik. 

 

3.3. c) jelű módosítási terület – A belterület déli részén lévő telkek hasznosíthatósága  

A belterület déli részén található, 096/8 hrsz.-ú ingatlanon játszótér található, mely funkciónak 

megfelelően javasolt az Ev – Védelmi erdőterületből való átsorolása Zkp – Közpark 

területfelhasználási kategóriába. Az átsorolás egyben a Kígyós-patak mentén Lf 

területhasználati kategóriába sorolt telekrészek, mint új beépítésre szánt terület kijelöléshez 

kötelezően előírt (annak 5%-os mértékéig) közpark kijelölés teljesítését is jelenti egyben. 

A 096/3 hrsz.-ú ingatlan, mivel magántulajdonú telekről van szó, ezért annak közjóléti erőbe 

sorolása javasolt, melyen a közparkhoz kapcsolódóan pihenést, testedzést szolgáló 

berendezések elhelyezésének engedménye javasolt. 

A változtatással Veszprémgalsa 24/2020.(VI.29.) sz. KT határozattal elfogadott TSZT leíró 

munkarészének a 1.2. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi mérlegéről szóló 

fejezetében szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul az c) jelű módosítás kapcsán:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj34idae2a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj35idae2a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj36idae2a
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

módosítási javaslata megnevezése jele 

 
Változás 

(ha) 
Terület  

(ha) 

Közigazgatási 

területhez képest % 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

ZÖLDTERÜLET  
 

  

Közpark Zkp +0,5 2,21⇒2,71 0,3⇒0,31 

ERDŐTERÜLET     

Védelmi erdőterület Ev -0,82 18,78⇒17,96 2,2⇒2,05 

Védelmi erdőterület Ek +0,32 13,71⇒14,03 1,57⇒1,7 
 

 

A biológiai aktivitásérték az alábbiak szerint módosul a területen:  

Terület Jelenleg BIA Érték Tervezett BIA Érték Változás 

0,5 ha 
Ev 9 

Ek 9 
-0,96 

0,32 ha Zkp 6 
 

A Szabályozási Terv SZT-1, valamint SZT-2 jelű tervlapja az övezeti átsorolás mellett az 
övezethatár változásával módosul. A hatályos terv szerint a 096/3 hrsz.-ú telek jelenleg  
Ev/1 – Védelmi erdőterületi használati kategóriába sorolt, azonban a lakóterületek közelsége 
miatt Ek – Közjóléti erdő területhasználati kategóriába való átsorolása javasolt. A hatályos terv 
szerint a 096/8 hrsz.-ú telek jelenleg Ev/1 – Védelmi erdőterületi használati kategóriába sorolt, 
azonban a játszótéri hasznosíthatóság érdekében Zkp – Közpark területhasználati kategóriába 
való átsorolása indokolt.   

Hatályos Településszerkezeti Terv  Településszerkezeti Terv módosítási javaslat 

    

Ev ⇒ Ek 

Ev ⇒ Zkp 


