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kivágat a hatályos Településszerkezeti Tervből

0121 hrsz.

035/4 hrsz.

088 hrsz.

(Forrás: 24/2020. (VI.29.) sz. Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklete)

A hatályos Településszerkezeti Terv a változással érintett területre vonatkozó
területfelhasználásra az alábbi megállapításokat teszi:
„Általános mezőgazdasági terület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Megengedett legnagyobb
Jele
Megnevezése
beépítési sűrűség
Má
Általános mezőgazdasági terület
Az általános mezőgazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Má.
Az Má jelű területek az intenzívebb mezőgazdasági termesztésre alkalmas jellemzően szántó
művelési ágú területeket foglalják magukba. A területfelhasználás a mezőgazdasági termelő
tevékenység – növénytermesztés, állattartás és állattenyésztés, továbbá ezekkel kapcsolatos
saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás céljára szolgálnak.
Má jelű általános mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolt Veszprémgalsa szántóföldi
művelésű mezőgazdasági területeinek nagy része.„
„Korlátozott mezőgazdasági terület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Megengedett legnagyobb
Jele
Megnevezése
beépítési sűrűség
Mko
Korlátozott mezőgazdasági terület
A korlátos mezőgazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mko.
Az Mko jelű területek a település természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai szempontból
értékes, védendő, jellemzően extenzív tájhasználatú mezőgazdasági területei a Kígyós-patak és
a kisebb vízfolyások mentén.
Az ökológiai hálózattal érintett vagy ahhoz szervesen kapcsolódó, jellemzően gyepes, kisebb
részben szántó művelésű mezőgazdasági területeken, a táj- és természetvédelmi érdekekkel
összhangban cél az intenzív használat mellőzése, a beépítetlenség megőrzése. Az élőhelyek
fennmaradása érdekében az extenzív használat fenntartandó.”
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1.2.5.

A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai

a) jelű módosítással érintett terület
A területet a Helyi Építési Szabályzat Kb-Rek/1 – Különleges beépítésre nem szánt
rekreációs terület és Zkp/1 – Közpark övezetbe sorolja. A terület a belterület északi
határában helyezkedik el, ebből adódóan északról beépítésre nem szánt területek (Má/1 –
általános mezőgazdasági terület és Mko/1 – korlátozott mezőgazdasági terület) határolják,
illetve keskeny csatorna is halad itt. A módosítással érintett terület keleti oldalát kis mértékben
érinti az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosója, illetve a Kígyós-patak mentén a
vízfolyás 50 m-es védőövezete a területtől keletre van.
a) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Szabályozási Tervből

(Forrás: 9/2020. (VI.30.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv 1. sz. melléklete)

A hatályos HÉSZ a változással érintett területre vonatkozó övezeti paraméterek és előírások:
26. § Különleges beépítésre nem szánt területek előírásai
(2) A Kb-Rek jelű övezetben a táji és tájképvédelmi értékek megóvása mellett az alábbi szabadidősrekreációs rendeltetésű építmények helyezhetőek el:
a) turisztika építményei (sétaút, tanösvény),
b) pihenés és rekreációs-szabadidős célokat szolgáló létesítmények (pihenőhely, játszótér),
c) testedzés építményei (edzőpark, tornapálya, sportpálya, akadálypálya)
d) a vízparti rekreációhoz kapcsolódó építmények,
e) horgászathoz kapcsolódó építmények,
f) a rekreációs terület alaprendeltetésének megfelelő vendéglátó és szolgáltató építmények,
g) terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények,
h) a tulajdonos vagy használó számára lakóépület.
…

(4) A Kb jelű övezetekben egy tömegben legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű épület helyezhető
el.
(5) Az övezetek területén lévő értékes faállomány megtartandó.
(6) Az Kb jelű övezetek közműellátottsági mértéke: huzamosabb tartózkodási célú építmény
elhelyezése esetén részleges, ettől eltérő esetben hiányos.
(7) Az egyes övezetekben a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket a 2. számú melléklet
8. számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni.
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b) jelű módosítással érintett terület
A hatályos Szabályozási Terv a területet Zkk/1 – Közpark övezetbe sorolja. A területet a V/1
– Vízgazdálkodási területbe sorolt Kígyós-patak mentén, annak nyugati partján helyezkedik el,
Lf /1– falusias lakóterület építési övezetek hátsó részeiben, a Dózsa utca és a Rákóczi utca
közötti szakaszon. A patak túloldalán szintén Zkk/1 – Közpark helyezkedik el. A területtől délre
a belterülethatár mentén Ev/1– Véderdő besorolású telkek találhatók. A területet teljes
egészében a patak mindkét oldalán húzódó vízfolyás 50 m-es védőövezet lefedi, ahogyan az
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója is nagymértékben érinti a területet.
b) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Szabályozási Tervből

(Forrás: 9/2020. (VI.30.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv 1. sz. melléklete)

A hatályos Szabályozási Terv a változással érintett területre vonatkozó övezeti paraméterek
és előírások:
17. Zöldterületek övezeteinek egyedi előírásai
…
(2) A Zkk jelű közkert övezetbe a kisebb kiterjedésű, jellemzően egy meghatározott funkciót szolgáló
közhasználatú közterületi zöldfelületek tartoznak, melyek a dísz- és pihenőkerti, játszótéri
funkciót, vagy sport és rekreációs, tevékenységet szolgálnak.
…
(4) A Zkk jelű övezetben elhelyezhetők:
a) a dísz és pihenőkert rendeltetésű építmények (pihenőhely, sétaút, vízarchitektúra, emlékmű),
b) rekreációhoz és közparki sporthoz kapcsolódó, testedzést szolgáló építmények (játszótér,
fitneszpark),
c) tanösvény,
d) a terület fenntartásához szükséges építmények.
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c)

jelű módosítással érintett terület

A hatályos Szabályozási Terv a területet Ev/1 – Véderdő övezetbe sorolja. A területet a V/1 –
Vízgazdálkodási területbe sorolt Kígyós-patak közelében, a belterülethatár mentén, már
külterületen helyezkedik el. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója érinti a területet,
valamint a patak 50 m széles védőövezete is érinti kis mértékben a terület keleti oldalát.
c) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Szabályozási Tervből

(Forrás: 9/2020. (VI.30.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv 1. sz. melléklete)

A hatályos Szabályozási Terv a változással érintett területre vonatkozó övezeti paraméterek
és előírások:
18. Erdő területek általános előírásai
(2) Az erdőterületeken – természet- és vadvédelmi okokból – legfeljebb 1,8 méter magas, kerítés
(vadháló) építhető.
(3) Az egyes övezetekben a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket a 2. számú melléklet 5.
számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni.
20. Védelmi erdő (Ev) területe
20. § (1) Az Ev jelű övezetbe a település táj- és természetvédelmi, tájképvédelmi és környezetvédelmi
szempontból érzékeny, természet-és környezetvédelmi célokat szolgáló erdői tartoznak.
(2) Az Ev jelű övezetben az erdő védelmi rendeltetését szolgáló épületnek nem minősülő erdészeti
létesítmények helyezhetők el, amennyiben az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem
akadályozzák.
(3) Az övezet területén nem helyezhetők el:
a) a természetvédelmi célú kutatáson kívül egyéb kutatást szolgáló műtárgyak,
b) a nyilvános illemhelyek,
c) a megújuló energiaforrások műtárgyai.
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d) jelű módosítással érintett terület
A hatályos Szabályozási Terv a területet Zkk/1 –Közkert övezetbe sorolja. A területet a V/1 –
Vízgazdálkodási területbe sorolt Kígyós-patak a területet ketté osztja, illetve a patak 50 m széles
védőövezete is érinti a területet. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója a terület nagy
részét lefedi. A terület közelében továbbá Lf/1 – Falusias lakóterület építési övezetek, valamint
Zkk/1 – Közkert övezetbe sorolt további területek találhatók.
d) jelű módosítással érintett terület – kivágat a hatályos Szabályozási Tervből

(Forrás: 9/2020. (VI.30.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv 1. sz. melléklete)

A hatályos Szabályozási Terv a változással érintett területre vonatkozó övezeti paraméterek
és előírások:
17. Zöldterületek övezeteinek egyedi előírásai
…
(2) A Zkk jelű közkert övezetbe a kisebb kiterjedésű, jellemzően egy meghatározott funkciót szolgáló
közhasználatú közterületi zöldfelületek tartoznak, melyek a dísz- és pihenőkerti, játszótéri
funkciót, vagy sport és rekreációs, tevékenységet szolgálnak.
…
(4) A Zkk jelű övezetben elhelyezhetők:
a) a dísz és pihenőkert rendeltetésű építmények (pihenőhely, sétaút, vízarchitektúra, emlékmű),
b) rekreációhoz és közparki sporthoz kapcsolódó, testedzést szolgáló építmények (játszótér,
fitneszpark),
c) tanösvény,
d) a terület fenntartásához szükséges építmények.
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