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e)

jelű módosítással érintett terület – jogszabályi megfeleltetés területei

A hatályos Szabályozási Terv a 035/4 hrsz.- telket Má/1 – Általános mezőgazdasági terület
övezetbe, míg a 088 hrsz.-ú és 0121 hrsz telkek Mko/1 – korlátos mezőgazdasági terület
övezetbe soroltak. A 035/4 hrsz.-ú területet minden oldalról Má/1 – Általános mezőgazdasági
területek övezik, északról pedig a 7325 számú országos mellékút határolja, melynek 50 m-es
védősávja a terület nagy részét érinti. A 088 hrsz a nyilvántartás szerint kataszteri
erdőterület, míg a 035/4 és 0121 hrsz telek mezőgazdasági nyilvántartású, de beerdősült
területek. A 088 hrsz.-ú telek a település külterületének keleti részén található a patak mentén.
Északról a V/1 – Vízgazdálkodási területbe övezetébe sorolt patak határolja, aminek 50 m-es
védőtávolsága és az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója is érinti a területet. A patak
túloldalán és a területtől délre is Má/1 – általános mezőgazdasági területek vannak. Nyugati
oldalról Ev/1 – védelmi erdőterületek övezetei találhatók. A terület szintén beerdősült.
kivágat a hatályos Szabályozási Tervből

(Forrás: 9/2020. (VI.30.) sz. Ök. rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv 1. sz. melléklete)
1.2.6. Településképi Arculati Kézikönyv vonatkozó megállapításai

A településre vonatkozóan 2017-ben készült el az arculati kézikönyv (továbbiakban: TAK), mely
a település bemutatásán át, az értékei, hagyományai ismertetése mellett segítséget nyújt a
lakossági fejlesztések általi értékmegőrzésben. A település belterületére, így a fejlesztési
területek többségére is az oldalhatáron álló beépítés mód, rend szerint előkert nélküli
elhelyezéssel jellemző. A Kígyós-patak környezetét fás legelő és puhafa ligeterdő
növénytársulások alkotják, mely jelleg megtartandó a fejlesztések során is. A TAK a településre
jellemző, a meglévő állapotokhoz igazodó beépítési módokat javasol a belterületre.
1.2.7. Településképi Rendelet vonatkozó megállapításai

A község településképének védelméről szóló rendeletet 2017-ben hagyta jóvá. A rendelet a
különböző, településképet meghatározó elemek (építészeti vagy környezeti – pl.: fásítás)
előírásait határozza meg. Eszerint a településen bizonyos rendeltetésű főépületek építésénél
nem lehet használni tetőfedésre hullámpalát, hullámlemezt, trapézlemezt, műanyaglemezt,
színei pedig nem térhetnek el a hagyományosabb színektől (vörös, bordó, natúr, kerámia sárga
és árnyalatai). Zöldfelületek tekintetében, közterületen kizárólag kifejlett állapotában 5,0 méter
magasságot meg nem haladó fajtájú gyümölcsfa, húsos termést hozó díszfa ültetése
megengedett. A rendelet részletezi a reklámok és hirdetőtáblákára, valamint az utcabútorok
elhelyezésére vonatkozó előírásokat. Az V. fejezetben a településkép-érvényesítési eszközöket
ismerteti a rendelet.
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1.3. Területhasználat és beépítettség vizsgálata
A vizsgálatokhoz az 1/2017. (I.26.) számú határozat Veszprémgalsa Község Helyi Építési
Szabályzatának felülvizsgálatáról született döntés alapján készült vizsgálati rajzok alapján
készültek.
a) jelű módosítással érintett terület
A terület Veszprémgalsa belterületének északi határában helyezkedik el, egy tó körül. A
belterületi telekstruktúrát főként 900-3000 m2-es telkek alkotják, de hasonló arányban vannak
a 3000 m2 nagyság feletti telkek is belterületen. A 305/4 hrsz.-ú ingatlan 1 hektár nagyságú, míg
a 305/3 hrsz.-ú 0,2 hektár.
A területhasználatot vizsgálva látható, hogy a belterület döntő részét lakótelkek alkotják. A
lakóegységek mellett az alapvető funkciók is helyet kaptak a település különböző pontjain. A
305/4 hrsz.-ú ingatlan jelenleg beépítetlen, míg a 305/3 hrsz.-ú ingatlanon egy illemhely
épülete áll, melynek szintszáma egy.
Tulajdonviszonyt tekintve megállapítható, hogy a 305/4 hrsz.-ú telek magántulajdonban, a
305/3 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat tulajdonában áll.

Területhasználat vizsgálat – belterület
kivágat a V-11 számú tervlapból

Telekméret vizsgálat – külterület
kivágat a V-10 számú tervlapból

A) JELŰ MÓDÍTÁSSAL ÉRINTETT
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Tulajdon vizsgálata
kivágat a V-9 számú tervlapból

Épületvizsgálat: szintszám
kivágat a V-14 számú tervlapból

Épületvizsgálat: beépítettség
kivágat a V-13 számú tervlapból
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b) jelű módosítással érintett terület
A terület a Kígyós-patak mentén, annak nyugati és keleti oldalán helyezkedik el, belterületen. A
telekstruktúrát vegyesen, 600-3000 m2-es, vagy annál némileg nagyobb, szalagtelkek alkotják.
A módosítás főként a lakótelkek patakmenti területeire koncentrálódik.
A területen a beépítettség mutatója jellemzően 2-20%-os határérték között mozog, 4 telek
esetében 2% alatti, 22 db telek esetében pedig beépítetlen telkeket állapít meg a vizsgálat. Az
épületek szintszámának vizsgálata során megállapítható, hogy főként, a községre is jellemző,
földszintes épületállomány helyezkedik el a vizsgált terület által érintett telkek utcafronti
részén. A telkek patak felöli része erős növény borítottságot képvisel, beépítetlen.
Tulajdonviszonyukat tekintve a telkek mindegyike – az önkormányzati tulajdonban álló 155
hrsz.-ú és a 219 hrsz.-ú ingatlanok kivételével – természetes személyhez tartozó magáningatlan.
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Területhasználat vizsgálat – belterület
kivágat a V-11 számú tervlapból

Telekméret vizsgálat – külterület
kivágat a V-10 számú tervlapból

B) JELŰ MÓDÍTÁSSAL ÉRINTETT
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Tulajdon vizsgálata
kivágat a V-9 számú tervlapból

Épületvizsgálat: szintszám
kivágat a V-14 számú tervlapból

Épületvizsgálat: beépítettség
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