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8500 PÁPA, Fó u. 5,

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa,hu

ALa

'l'isztelt I(ópv is elő tcs tii l ct !

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtesíü|eíe a99l202l. (VI.30.) és 10912021. (IX.2.)

haiározaíaiva| támogatta Pápa Város települóslendezési eszközeinek (továbbiakban: TRE) 34

pontban töfiénő módosítását. A módosítási csomag összeállítása során azokat a kérelmeket

vettük figyelembe, amelyek az elmúlt két esztendőben az ötrkormányzathoz beérkeztek, Ezek

között szerepelt többek között a Fenyves utcábarr található (Fenyves uíca 63lll77 hrsz. alatti)

társasház garázsépitésének ügye is, amelyről a telepítési és beépítési tanulmányterv hiánYában

nem döntúetett a kópviselőtestület a szeptember 2-i ülésén. A kérelmező közben elkészíttette

és benyírjtotta a döntéshez szükséges tervdokumentációt, amely az elóterjesztés 1. melléklete.

A 10912021. (lX.2.) határozat l. mellékletének l, pontjában a Külső-Veszprémi úton működő

elsősorban gépjárnii kereskedelerr-rmel és szervízszolgáltatással foglalkozó vállalkozások

kérésérrek megfelelően döntött a Képviselőtestület a Külső-Veszprérni Úti Gksz-3 Övezetben

az oldalker1 10 méteres méretének törléséről. Ezek a vállalkozások a múködési engedélyük

rnegkérése során szembesültek a Helyi Építési Szabályzat övezetre vonatkozó korlátozásával,

miúerint autómosó és karosszéria javító tevékenység az övezetben nem végezhető. Kérik
ennek a korlátozásnak a feloldását.

A szerződéskötés a tervezővel folyamatbarr van, Így lehetőség van a nrűszaki tartalom

bővítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a garázsépítéssel és a Gksz-3 övezet előírásaival

összefüggésben <löntsön a településlendezési eszközök szükséges módosításáról, Valamint aZ

egyes teívek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szdró 212005. (L 1 1 .) Korm. rendelet

rendelkezéseivel összhangban a környezeti vizsgálat szükségességéröl.

A Juhar utcábarr található 6605/1 hl,sz.-íl, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a

Her.csi-Agro Kft. (237 6 Herrrád, Köztársaság út 5 l .) megrendelőként telepítési

tanulmánytervet és beépítési tervet készíttetett (2. melléklet).

A társaság a területerr mikro zöldség termesztéséhez üvegházat és technolÓgiai területet kíván

létesíteni. A projekt megvalósításálroz szükséges a hatályos Ipari gazdasági (Gip_E/1) övezet

Általános gazdasági (Gá1_1) övezetre módosítása, mely a nagyméíetú iivegházakhoz

szükséges 70%-os Üeépítettséget lelretővé teszi. A fejlesztés részleteit a mellékelt telepítési

tanulmányterv és beépítési terv részletesen taríalmazza.

A TRE nódosítását ebben az esetben az önkormányzat a településlej 1esztési koncepcióról, az

integrált telepiilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökról, valamint egYes

teleptilésrendezési sajátos j ogintézményekről szóló 31412012. (XI. 8,) Korm. rendeletben

meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazásával kívánja lefolytatni miután a területet kiemelt

fejlesztési területté nyilvánította kor,ábban a Képviselótestiilet.



5é1.. 1 Tisztelt Képviselótestületet, hogy
határozati javaslatokat elfogadni szívestedjŐ.

Összeállította: Mezei LászIó városi loépítész

Pápa,2021. október B.

Koncepciójában és Pápa Város
megfogalmazott célokkal összlrangban
fejlesztési területté nyilVánítáSát.

az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi

Integr,ált Településfejlesztési Stratégájában
nregerősíti a Pápai Ipari Park területének kiemelt

HATÁROZATI JAVASLAT

páqa v|rog Önkormányzatának képviselőtestülete támogatja pápa telepi.ilésrendezési
eszközeinek, ezen belül a Településszerkezeti Tervnek er" l,ipu \r;,"; ó'"il;il;iáKépviselőtestületének Pápa. Helyi Építesi Szabályzatfuól 'szdő 

u,20tó. ői,;;.;önkormányzati rendelete módosítását a Fenyves itca 6311,/.7.] hrsz, alatti társasházgarázsépitésével és a külső-veszprérni úti Gksz-3 építési övezetben létesítheiő
tevékenységekke1 összefüggésben.

pápa város Önkormányzatának^ képviselőtestülete az egyes tervek, illetve programok
körrryezeti vizsgálatáról szóIő2l200i. (I. 11.) Korm. rendJiet szelinti i<örnyez"ii uirrlaiátlefolytatását és körrryezeti értékelés kesziteóet - amennyiben az érlníett htu.igurgitá;i
szet.vek azzal egyetértenek - a Fenyves utca 631 l/77 hrsz. 

^l^tti 
iaőiiigarázsépítésével és a külső-veszprémi úti Gksz-3 építési övezetben létesíthető

tevékenységekkel összefüggésben nem tafija indokoltnak.

pápa 
.város Önkormányzatának képviselőtestiilete felhata lmazza a polgármestert aszükséges jognyilatkozatok, intézkedéiek megtételére,

A képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a határozaí végrehajtásával
kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr, Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Ktisztina jegyző
Rádi Róbert városfej lesztési oszíályvezető
Mezei LászIő vrirosi foépítész

il.
pápa város Önkormányzatának képviselőtestülete pápa város Településfejlesztési

laq1 vio; Önkormányzatának képviselőtestülete támogatja pápa településrendezési
eszközeinek, ezen belül a Települesizerkezeti Tervnek ei lapu üil-drk";ö;;;
Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési SzabályzatfuóI 

-szóIó 
1412019. iiÍ;.jönkormányzati rendelete tárgyalásos eljárással történő rnódosítását a Jr-rhar ,rc"'ooos7í

polgárnlester,

.f**,-

ó'}il"'r;).,
*" flfi ij. \
O- |,," li"i > lay' *l

ff-
Dr, AldozbYamás



hrsz. alatti gazdasági terület fejlesztésével összelüggésben az előterjesztéS 2. melléklete

szerinti telepítési tanulmányterv és beépítési terv alapján,

pápa Város önkormányzatának Képviselőtestülete a Juhar utca 6605/1 hrsz. alatti

gazdasági terület fejlesztésével összefüggésben az egyes tervek, illetve programok

[o.ny."Óti vizsgálatáiól szó|ó 2l20O5. (I. 1 1 .) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat

lefolytatását éi körrryezeti érlékelés készítését az ériníetí államigazgatási szervek

véleményét elfogadva tartja indokolürak.

Pápa Város Önkorrrrárryzatárrak Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestefi a

szükséges jo gnyilatkozatok, intézkedések megtételére.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi fóépítészt a halározaí végrehajtásával

kapcsolatban szükséges intézkedések megtótelére.

Hataridő: iolyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Rádi Róber1 városlejlesztési osztáIyvezető
Mezei Lász|ó városi főépítész
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REVITA 200ó
Tervezó és Kivitelező Bt.

9798 Ják, Széchenyi lakópark 6,

Telefon: 00 36 301247,0019

rcviEolt

Felelős tervező

re lepírÉst reu u ltvtÁt,tyrenv És ee É pírÉst renv

Pápa, Fenyves utca 631 1l77 hrsz-ú telek 6311/81 hrsz-ból való

li"Óe"iiie"e a társasház számára megfelelő számú garázs- felépíthetősége érdekében

ér*rrá.-_
Réúy Ferenc

telepúléstervezó
TT 18-0278

202'l . szeptember

Pápa, Fenyves utca 19.

Telepítési tanulmányterv és beépítési terv
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\ ,rr 9798 Ják. Széchenyi tatOpart O.

Tartalomjegyzék

. Elózmények

. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatásao A telek é§ a környezet vizsgálati bemutatása - a döntéshez szükségesmélységben
, A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célbólmódosítandó elemeinek összefoglalása, szabályozási koncepció - javaslat a szabályozás módosítására (szöveges

és/vagy rajzos munkarész), A java-s-olt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés,kózmúfejlesztés, h umán infrastruktú ra tejtesztesá, igeiye'
: Aj:y:::]ii^"_9.qítés, 

változás várható köáyezeti hatásai, rövid összefoglaló, uroksegl vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rovio osszefoilaló. Beépítési terv. Szabályozásijavaslat

Pápa, Fenyves utca 19-
Telepilósi tanulnrányterv és beépítési terv
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REvITA 200ó
Tervezó és Kivitelezö Bt,

9798 Ják,Széchenyi lakópark 6,

Telefon: 00 36 301247 -0019

Előzmények

Pápa, Fenyves utca 6311177 hrsz-ú telek 6311/81 .hrsz-ból 
való kiegészítése a

társasház számán meoeláro"-Jzá.,i-ó"iár" felépithetósése érdekében és

településrendezési eszxozloi'" *o-aó.ita.án"i kezdeményezéséhez . szükséges

i;Öít§ il:r"Á;;vt"rv e.É"ipii;riterv aaxo lstván megbizása alapján készül.

Páoa településszerkezeti tervét Pápa Város Önkormányzat Közgyúlése a 9812002

(Vli.4.) Ktr. számú határozattal állapította meg, ,.. l

A településszerkezeti terv ;;;;il"; t"*"zási terület beépítésre szánt kisvárosias

iaxoteititet (Lr). (Erzsébetváros-Várkert)

AtelepülésszerkezetiterValap!ánelkészülthelyiépitésiszabályzatotésszabályozásiffi;íffi;üffi 6i"#ár;;;;i iio.gyúré$ á u tzo,tg, (iX.26.) önkormányzati

rendeletteI fogadta el.

Pápa Város Önkormányzata elókészítette teleoúlésrendezési eszközök

módositásához srur"eges,' ;'- t"r"úir".t"*árovel kbtendó településrendezési

szerzódést. A szerződés uüiralan"r, iÉwe az önt<ormánvzat Képviselótestúletének

településrendezesi aonteseiel-JlGeóá. l.É" telepítési tanulmánYterv és beéPÍtési

terv elkészítése. A terv ;É;-;;ó;iós'iias anpjaul szolgáló településrendezési

döntés meghozatalának elósegítése,

A3l4t2o12.(X1.8.)Korm.rendelet15.§(l)bekezdéselóírásarögzítiatelepitési
tanulmányterv készítését, "-iiiúör"iaése,a 

telepítési tanulmányterv res.zer9nt

készítendó beépítési terei X' C.- i. szaml mellbklete .ar7almazza a telepítési

ii-""-Űá.vt"rv ei a beépítési terv részletes tartalmi követelményeit,

A tulajdonosok (Célmegvalósító) a feilesztési elképzelések .me9valósitásához
.)Ui,réil." .."náiyozasi'páraméierek rbgzitését. kérte, mely lehetóséget ad. a

telekalakításra es igv ai-iÖ;'"y"kÁ;, |ÓUban igazodóan a terület kedvezóbb

hasznosítására.

Pápa, Fenyves utca 19.

Tetepítési tanulmii.nytew és beépitési terv



#f
Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása

|..|9nwes utca Pápa Erzsébetváros-Várkert városrészben található. Dinamikus
1"1|őd9- kedvezó. környezeti adottságainak, etnelyezkedésénex rtiszrintreti, LovezelDen Jellemzóen társasházak ép_íthetók, Energia- és ivóvízellátása megotooti,s_zennyvízelvezetése kiépített, köáerüleli csapadé[víz-elvezetés hiá-nyzik 

-;;áit
közművesítettsége hiányosnak mondható. veaélri [oútozással nem érintett,

A telek és a környezet vizsgálati bemutatása

A Fenyves utca 19. sz alatti 6_31 1r7. hrsz.-ú ingatlanon egy ötlakásos társasházépült. Az építési telek az LI-SZS jelű epitesi tivezéiUen ialálható.
Az építési övezet szabályozasi nátareriéxei:

REVITA 2006
Tervezó és Kivitelező Bt.

9798 Ják, Széchenyi lakópark 6.
Telefon: 00 36 301247-0019

Lk-szlsI zoo I ts"s| -- l -n vL!-/ | l lo,J ] )Z l J(l 5.5 6,5

*^:93j'?l "lr9.kJ".|".k,. 
jobb oldalon kázterülettel 1Oáttle9. r,,hsz.-ú út), bal oldalon

50 l 40

:í:j3í:j.?^1"Tíj:: j:i"}],:J ,$311178. n"ii 'É"iv"á. 
,j"" .oÖoit,',"];H#;;

iö|_d]:!!|"tt"| 
határos (63 1 1 /8 1 . hrsz, -ú r,oiÓ.

flff:í:Tlff,^,:'"Ij:T?:l..!:':, : :*Y;:..,utca,21-29. sz társasházak mögötti

:":}:l,í,::;]i?!"|f,;o:::"_ln:nt".árítnéio gáia;#k,.i, i?#]l'üfi,';:T:i
í,"',',.1?''x,:#'',:3[.1;i:9::"1:.,p-;!Á;";;;;;;;;ili#Éül"J?fi iI§
::1i:::,1r^li*|:,,_t"j:pl, út választja ór Á" g;;.", ?'ii,",i,iE["' ol,il"'i]Iiigépjárműtárolási igényit hivatott kiszolóálni.

Pápa, Fenyves utca 19.

A módosítás során etérendó_ céJo.! összefogtalása , a szabályozás e célbólmódosítandó elemeinek összefogtalása

A Fenyves utca 21-2g. sz telkek mögötti garázssor mintájára a Fenyves utca í9. szmögött is szükségessé és idószerűvé-varté9y nasónio siaoályozas kialakítása.A jelenlegi szabályozás szerinti íelekkield;íié. ;;ffi;i nem nyujt lehetóséget arra,hogy egy ötállásos tárolóépület készUlj<i"n, .iu.i -- '--'
- egyrészt a telek mérete a telei<kiegészítést követően 750 m2-ről g11 m2+enőne, így a 30 %-os m.ar11,".r1, 

P9]eniin"Üreóui ngv"r"ro. 
"á""l"Oi,UiÁO65,57 m2 bruttó alapterületú tárolóépület ÉnnÉ-urn"ly"zhetó, amelyben nemfér el 5 garázs;

- másrészt a 10 méteres 
,zöldterüIet felóli kertrészen a hátsókerti elöírásokbetartása esetén a garázsokat 

" á.;;;;; összeépífue lehetne csakelhelyezni, amely nem kivitelezhetó-

Telepítési tanulmányterv és beépítési terv

Blc D : e ll
r'gét

,|G |gl l

'llc§l 
övczetbcn] A kialak

t|)ltc}l
óvezet legkisehb
jele lcnj|clc

í(h8tó lclc!

a a beépílcttsé8

bcéoíIési mc8cn8cdgn

m,1,1 lcgnagyobb

méítéke

8Z épülel-magassó8

megongcdctl a zölrJ-

f€lülel
c8kisebb
mértéke

legnagyobb

mc89ng€dctl

tclcp§zint
alatti

b€épít€( t§és

leg§sebb
tclck

§zélc§.€8€
e8ti§ebq lc8íB8yobb
médéke l méíéke

l2 (m') (m) íóvidílé§ ('t) (r!) l (n (q,) ("l,)
.5 Lk_G*** l8 3.0 Z l00 3,0
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\ í Telefon:O0 36301247,0019

A íelmerült igények alap!án az ingatlanhoz tartozó garázssor a 6311/81, hrsz -ú

telekból kerül kialakításra.
Szabályozásában és területfelhasználásában egy kedvezó mégoldás kerü|

kialakításra. A 6311l77 n|..i,_;'i"sJr""-iuÉiáonojái a 6311/81. hrsz._ú telekbó|

kialakítandó, B,Om mélységű-e. i"Ék széless,égű te.lekrészben szeretnének építeni

egy személygépkocsik tarjiáo átkárrn", tá=rolóépületet, melyben helyet kapó

garázsok megközelitése 
",ijáx,T"rci,,iiolgalmi 

jog,alapián történne. Ez lehetővé

teszi, hogy " 
g"pl"r*uu"* iáiorj," saját-terüÉten válósulion meg, a garázsok

megközelítése a telekhez Ö;,dódó'k;p!Pil,g, keresitül biztosított, külön

közteíület igénybevételére n",i--x"rur .or, tob'btut zöldterület közlekedési célú

ioénvbevételére nem szuxsjg;s. üitó.t"rur"txapcsolat kiépítésére sincs szükség,

liY"j",J,ű;il;;"m;gü;;T.,tJse 
,továbbra 

is 
,a 

Fenwei utcát a lakóteleppel

összekötó, 6311/89 r,rsz._u sierviztitról a Fenyves utca i9. megléVó kapubejáróján

keresztül történne, 
"nogy ".liunledélyezett 

tervdokumentációban is szerepel.

A módosítási igénv ceiJ, h;s' J társasházban lakók a gépjárműveiket

éoületben helyezhessék el,
Át#áy;;;;ii", iáui"i..salata során az zöldterúletból a telek_hatánendezéssel

eiiniétt t"i"xre. zkerúl az Lt-G övezeti besorolásba,

Szabályozási javaslat

A6311n7hrsz.-úingatlanmögött,atelektel|es.szélesséoébenés8mmélységben
egy Lk_G besorolású ovezeiiiáÉÉtasa a ogít/8t hrsz._úingatlan leválasztásából, a

m;lrct n Sz-01 tervnek megfelelóen.

A iavasolt beépité§, változás várható infrastruklurális igényei közlekedés,

i'oi, gÜr"".tés, humán infrastruktúra fejlesáése, igénye

közműfejlesztés, valamint humán infrastruktrira fejlesztésére nem merült fel igény,

Ajavasoltbeépités,váltoásvárhatókörnyézetihatásai'rövidösszefoglaló

A meglévó, kiatakított, szabályozott garázssor .azonos a tervezett, beépítési

iavaslatban szerepló g"raiiióirál. A teöezett gépjárműtároló épülettömegében és

Liár,Éieo"" 
"rono" 

lér. a meglévó épülettömeggel és karakterrel,

Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló

AkívántbeépitésörökségiéskörnyezetiértéksérüléséVelnemjár,településképileg
illeszkedik a már meglévő garázssorokhoz,

Beépitési terv

B-01 beépítési tervlap mellékelve.

Pápa" Fenyves utca 19.

Telepítési tanulrnányterv és b€építési terv
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NI,ILATKozAT
Jelen T€lePitési lanttlmánvterv meealapozó vizsgálatai az óbuda croup által készfuett 20]1,08,IJ._ai keltezésíi"Pápa-lpari park t'ejlesztése. Túoitési tanuImányterv" cínlü anyagának feIhas7nálásával és a szerzö

[:í'if#'?:iJii.fszült, 
mivel a beruházási ,..tii", Íiobs,r ;;;;'r;;ffi',." kapcsolódik az emliten lpari park
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Pápa. 6605/1 hrsz. íeilesztése Telepítési tanulmánvterv és béépítési terv

1. A TELEPÍTESI TANULMÁNYTERV TARTALMAl

1.1. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása

szprém megyében található, a Közép

-Dunántúl régióban, a Dunántúl országrészben, A Pápai járás központja, A beruházási terület

(6605/1 hrsz.) Pápa város délnyugati részén helyezkedik el, A vizsgált terület az ipari park még

be nem ópített területe, melyet több szakaszban terveznek fejleszteni,

Pápán több mezőgazdaságiés ipari vátlalkozás működik, és döntóen ezen szolgáltatások is

adjákamunkahelyeketésbevételeket.Amostaniminimálisváltozáselősegítiaszolgáltatások

egész éves kihasználhatóság et és az országban egyedülálló mezőgazdaságí termékek

előállítására, csomagolására és forgalmazására szolgáló komplexum létrehozását,

Pápatörténelmi belvárosa kevesebb, mint 2,5 km-re található légvonalban, A terület

elhelyezkedését a melIékelt múholdkép - részlet mutatja,

Atervezettmódosítássalérintettingatlanahatályostelepülésrendezésieszközökbenipari

gazdasági területfelhasználásba tartozik, amely elsósorban a környezetre jelentős kedvezőtlen

hatást gyakorló, különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zalla| járő gazdasági

tevékenységekhezsziikségesépítményekelhelyezéséreszolgál.Aterületje[enlegbeépítetlen,

körben mezőgazdasági terület és a Juhar utca határolja, A tervezési területtel szoros

kapcsolatbanlévőterületekkörnyezetéreminimálishatássalbíramódosítás.Avizsgált6605/1

1 3l4/2o12. (XL8,) Korm. rendelet 7, melléklete szerint

Telepítési tanulmányleív szempontjából kiernett módosttási lerület

brrás: googlemaps 2021, október

Pápé 6605/1 hrsz



hrsz.-ú terület pápa délnyugati részén, aA chi Fu central Europe kft által tervezett ipari park
Juhar utca felöli szélén található.

A tervezési terÜlettel szorosan kapcsoIatban lévő területek szintén településrendezési terv
módosítása alatt vannak. A chi Fu central Europe kft., mint a pápai Ipari park területén
kórÜlbelÜl 55 h a teriilet tulajdonosa az ipari park további fejlesztése céljából, a Pápai Építési
SzabálYzat meltékletét kéPző szaiályozási terv módosítás áí kezdeményezte, illetve az óbuda
Group kft. által telepítési tanlllmánytervet is nyújtottak be, melyet a képviselő-testület
elfogadott i l l0/2021.(IX.2.)kthat,l. Jelen 66051lhrsz,_ra készülő telepítési terv is az Ipari park
részét fogja képezni, és az említett Óbuda Group terveit és tanulmányát is alapul veszi, a cég
előzeíes hozzáj árulásával.

A tervezési terület a Juhar utcán keresztül egyelőre csak gyalogszerrel közelíthető meg. A
közlekedési inlrastruktúra kiv álő, ám az ipari park még be nem épített részén a ieltáróutak nem
épültek meg. Járműforgalma és megközeIítése a 6602 hrsz.-újeIenleg is kiszabályozott de még
meg nem valósult írtról fog történni.

A tervezett beruházás, mind funkcionálisan, mind megielenésében sokkal kedvezőbb
helyzetet biztosít az i,ivegházas technológia révén, így jól illeszkedik az ipari, gazdasági
tájszerkezethez és a tervezett lpari park és az ahhoz kapcsolócló szórvány jellegű
beéPÍtettséghez. A módosítással érintett terület, védett míiemléki éÉék, illetve világörökség
várományos kultúrtáj részét nem képezi.

1.2. A telek és a környezet vizsgálati bemutatása - a döntéshez szükséges
mélységben

Név: Pápa 6605lI hrsz- Mikro zöldség termesztési célú üvegház és technológiai terület
kialakítása

Cím: Pápa, 6605/1 hrsz. -ú ingatlan, Címképzés alaft; a Juhar utcáról jelenleg
gyalogszerrel megközelíthető

Terület: 3.8 ha

Jelenlegi fő tevékenység : mező gazdasági / nem hasznos ított
Tervezett fő tevékenység: gazdasági, azon belül Mezőgazdasági termékek elóállításáracsomagolására és forgalmazására szolgáló komplexum létrehizása.
Területre jellemző építési övezet: Gazdasági Ipari övezet (Gip -El1)

A telekstruktúra nem változik, a jelenleg fölclhivatalban bejegyzett egy nagy telekhez
képest. Ez lehetővé teszi a tervezett beépítést.

zajszennyezés várható mértéke az üzemelés idején aIacsony, hosszír távon nincs hatása.



Pápa- 660511 hísz. feilesztése Telepítési tanulmánvterv és beépítésiterv

Olyan hatások nem várhatóak, amelyek nagy területet érintenek, az országbatáron

átterjednek,vagyolyankörnyezetiváltozásokatidézhetnekelő,amelyekazemberiegészségre,

akörnyezetrekockázatotjelentenek.Atervezésiterületközvetlenkörnyezetébenlakóterületek

nem találhatók, csak iizemi létesítmények,

Védett természeti területet (Natura 2000 területet, országos ökológiai hálózat terÜletét,

természetvédelmiterületet,tájvédelmikörzetet,VédettterméSzetiértéket,exlegevédett

értéke0,Ökológiaihálózatmagteriileténekövezete,Világörökségiésvilágörökségi

várományos területek övezete, Nagyvízi meder övezete, VTT tározók övezete, Ökológiai

hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai há|őzat pufferlerületének övezete, kiváló

termőhelyi adottságú szántók övezete, Erdők övezete, Tájképvédelmi terület övezete,

Vízminőség-védelmiterületövezete,Jótermőhelyiadottságúszántókövezete,E'rdőtelepítésre

javasoltterületöVezeteatervezettmódosítás,illetveazáltalalehetségesbeépítés,illetveannak

környezetihatásainemérintenek.AmódosításterületeaHonvédelmiéskatonaicélúterület

övezeteFöldtaniveszélyforrásterületövezete,RendszeresenbelvízjártateriiletöVezete'

Általánosmezőgazdaságiterületövezeteérinti,deahatályosállapothozképestváltozástnem

okoz.

Helyi,vagyországosanvédettépítészetiértéket,műemlékikörnyezetet,világörökségi

vagyvilágörökségivárományosterületetatervezettmódosításnemérint.Amódosításterülete

régéSzeti területet nem érint,

A tervezett módosítás miatt a vízgyűjtő-gazdá|kodás egyes szabálYairól szóló

kormányrendeletbenavizekreésavédettterületekremeghatározottkörnyezeticélkitűzések

elérése.iIletvemegtartásanemhiúsulmeg,avizekvagyavédettterületekállapotromlásanem

következik be.
a teriileten nincs

A várhatóan érintett terület környezeti szempontból nem sértilékeny,

jelentós kibocsájtás, az érintett terület hasznosítása, használata extenzív,



202 1.09.20.

1.3. Beépítési terv a2. pont szerínt

7,4, A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból
módosítandó elemeinek összefoglalása

A megrendelő általános célja, hogy a már említett Óbuda Group által is bemutatott pápa-
Ipari park fejlesztési területhez csatlakozva, ez a terület is a részét képezze a továbbiakban. Ezt

-*\j
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a célt a 110/2021.0X.2.) kt. határozattal elfogadott Telepítési terv alaPján is javasolt

paraméterekhez illeszkedő javaslat szolgálja,

AmódosítássoránatervezettIpariParkhozkapcsolódvaésakihasználhatóságérdekében

ajelenlegiGip-E/lépítésiövezetibesorolástafejlesztésiterületrevonatkozóanjavasoltaz

otÉr.ban(253l1g97'(XII.20.)Korm.rendelet)szereplőáltalánosgazdaságiterületre

módosítani (OTEK,6.§. 3), bekezdés 3,3 -as ponda), illetve az OTÉK IL meltékletében szereplő

településrendezésifelsőhatárértékeketahelyiszabályozásbaisátvenni.Azáltalánosgazdasági

terület kömyezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá

kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények eIhelyezésére szolgál,

A beruházás célja is egy olyan üvegházas technotógiát alkalmazó iparosított

mezőgazdasági terület létrehozása, melynek mikrozöldség termesztési folyamata is telepített

futószalagon történik, így a talaj épületen belül is csak minimális részben lesz burkolt, A

specializálódott üzem tervezése, gyártása és telepítése is teljes üvegházhatást hivatott elérni, A

vállalkozásmodernhelyiségekbenműködik,aholakutatásátésfejlesztésétéstermesztést

polietilén burkolatok alatt és klímaszabá|yozással végzik, Az üvegházi szerkezetet

platformként használják. A termény előállítását szolgáló gépészet az üvegházakon kívül lesz

telepítve.

A következőkben az Óbuda Group által is javasolt HESZ módosítási szándékokat

ismételjükmeg'melykérésekennélazingatlannál/berr.rházásnálisfontosak'illetveazegység

megteremthetősége szempontjából beemelendóek:

,,Mivel más tönényi hely erről nem rendelkezik, javasolt a nem zavaró hatósú gazdasági

tevékenység pontos paramétereinek meghatározdsa a helyi építési szabályzatban, Pápa Vóros

főépítészévelésakorábbiszabályozásitervkészítőjéveleg/eztetettjavaslatalapjánnemzavaró

hatásúnak az a gazdasógi tevékenység tekinthető, melynek a zavaró tevékenység .forrásdtól

számított j00 méteres határnál már nem én,ényesíil a hatása,

Javasoljttk, hogy az ipari park 83 ,as ut melletti teriileteinek jobb ,funkcionális

elrendezhetőségének érclekében a javctslat alapján létrehozott, áItalános gazdasági Övezeí

vonatkoziisábanaaÉSz(14/2019.(IX,26.)önkormányzatirendelet)70.§(I)bekezdéseaz

atóbbiakszerintmótlosttljon'.ezenÖvezetesetébenépiilet,kerítéséseglébépítmény,továbbá

fásításazúttengelyétől30-30mtávolságonbeliilnemlétesíthető,azazaz'jelenlegi50m.es
korlótozás j0 m -re csökkenjen,

Techno!ógiai szennyvíz előkezelő műtátgy elhelyezhetőségé"ek biztosítdsa

JavasoljukaHESZ7l,§(2)számítbekezdésénekkiegészítését,amelyLehetővéteszi,hogy

a kisebb környezeti terhet jelentő, élelmiszerglártáshoz vagl feldolgozáshoz kapcsolódó, a

,7



technológiai szennyvizek előkezeléséhez szüksége,s berendezések az ].4,1 pont alapján
Iétrehozoít ákalános gazrlasági Övezet e,setében 300m-ben kerüljön meghatározásra, lehetővé
téve ezáltal, hogl a javasolt területfelhasználás (élelmiszeripar) technológiai berendezései
ktilön övezeti besorolás nélkül, az általános gaztlasági öyezetben elhelyezhetők leglenek. ''

1óbuda, 2ozt. B.o.1

1.5. Szabályozási koncepció - javaslat a szabályozás módosítására
A módosítás kapcsán a kéréseknek, észrevételeknek és jogszabályokat figyelembe véve az

érintett Ipari gazdasági (Gip-E/l) övezetből Általános gazdasági övezetbe kerül, igazodva a
kÖrnyező Chi Fu Central Europe Kft. tulajdonú területek tervezett céllaihoz.A megfelelések
tükrében a kiaIakítandó gazdasági övezet egy új általános gazdasági (Gál- l ) alövezetbe kerülne
mellyel elsősorban a szomszédos teri,iletekre párhuzamosan íblyó módosítás hoz való
illeszkedés kapcsán nyújtunk megoldást, ahol szintén Gip-E/l övezetből Általános gazdasági
övezetek kialakítása a cél. ugyanakk or ez a betuházás az említett ipari parkhoz képest
jelentősen kedvezőbb hatással van a környezetére, mind megjelenésében, mind pedig
környezeti hatásai kapcsán, mivel i.ivegházas zöldségtermesztés a cél egy iparosított
mező gazdasági területként.

A tájkéPileg illeszkedik a kialakított övezet a többségében kialakult ipari kőrnyezetéhez.
A terÜlet jelenleg hatálYos GiP-E/1 építési övezet előírásaihoz képest a tervezett építési

övezetnél (Gá1- 1) a beépíté si %o 2O%o-aI ugyan emelkedik 50% -rőI7 O%o-ra, de erre az üvegházak
elhelyezhetősége miatt Van szükség. Ez a beépítési százalék növekedés az ,,iparosított
mezőgazdasági" terület révén, és főleg üvegházi technológia cél megvalósítása kapcsán
kevésbé terheli. mint az. az eddig megengedett előírásokkal lehetséges lett volna. valóságban
az Üvegházon beIÜl burkolt felület csak a feltétlenül sztikséges feliileteken lesz. Az
éPÍtménYmagasság nem változik, az eddig megengerlett 3,5-14,0m elegendő, sőt ez nem is lesz
kihasználva űvegházak lévén, A mostani jogerős engecléllyel rendelkező éptiletszámhoz
viszonyítva nem jelenne meg több épület, a teri.ilet nem aprőződnafel .jobban,

A kialakítható legkisebb terület mérete nem változna, maradna 3000m2. A zöldfelü|et
legkisebb mérete is maradna 20yo, ugyanígy a legnagyobb megengedett terepszint alatti
beépítettség sem (60%) váItozna.

összeségében beépítési százalék növekedésén túl nem változnak a Gip-E/l építési övezet
beépítési előírásaihoz képest az új Általános gazdasági (Gál- l ) övezet előírásai.



1.6. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés,

közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztése, igénye

AmódosításazMATr.l.övezetekelőírásainakmegfelel,mertrelevánsannemérintiazokat,

sőt kedvezőbb paraméterűekpozitívabban is hat rá, A telepiiléskép-védelmi rendelet

meghatározza a szükséges előírásokat, Bánykszati tevékenység nem történik, Áltulános

gazdasági területbe kerül az ingatlan, A szennyvízháló zal részben kiépített a terület

környezetében, illetve a már említett Ipari park beruházás Telepítési tanulmánytervében

tervezettésSZemléltetettvízésszennyvízkapacitásokazárltechnológiamiattcsakminimálisan

terhelik majd a tisztító kapacitást,

A területen a fejlesztés eredményeképp üvegházi

nagykereskedelmi és logisztikai termelőüzem létesülne,

\

mellettiikftttószalagésellenőrzésreszoIgáIókbzlekedésifeliiletek,Azüvegházbanautomatizált

ftLtószalagon haladnak a növények, melyekvégül a képen is láthaló iobb alsó sarokban található

rendszerező és csomagoló térbe keriilnek, amely egúen iyoda is. Ebből a helyiségből egl félig

nyitott.fentről zárt rakocló és tároló helységbe kerülnek, ahonnan az elszállítást is bonyolítják,

(tásd: Beépítési terv, I. melléklet)

Meglévő köztekedési adottságok

Gépjármű közlekedés

AtervezésselérintettterületrészPápavárosbelterületéntalálható.Aterülettőlközel200m

távolságradélnyugatraa83.sz.országosfőúthatárolja,melyrőlaJuharutcánkeresztülleheta

településrészt és a területet is megközelíteni, A területet észak - nyugati oldalról határoló út a

9

technológiás növénytermesztés,

Beépítési séma a 6605/1

hrsz.-ú bentházási ingatlanra,

BalróI a 6622 hrsz,-it

kiszabályozott itttól haladva egy

fogadó raktározó feliilet

található, naglrészt zöldfe liilet és

vízáteresztő burkolattal. Itt a

gépészeti rendszerek k*Itéri

eglségei (víztartály, szivattyú),

rakodó hely és parkoló kerül

kialakítósra. Emellett jobbra a

beruhózás .fő eglségei az

iive gházak tatólhatóak, köztiik és

' ,,r'

l
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Juhar utca, mely 6,0 m burkolatszélességű, aszfalt burkolatú út, melynek egy szakasza
belterÜleti gYŰjtőút, egy szakasz külterületi gyűjtőút. A tervezési területet szintén nyugati
oldalról egY keskenY Ó607 lusz.-ú fásodott ingatlan határolja el az említett Juhar utcától, észak
és keleti iránYbÓI a 660513 helYrajzi számú mezőgazdasági hasznosításír ipari terület határolja.
Délről a 6622 hrsz-Ú kiszabályozott, de kiépítetlen mellékút határolja, amelyről kiépítés után a
tervezési ingatlan teher és gépjárm(i forgalma lesz megoldva.

G},alogos. kerékpáros közlekedés

A tervezéssel érintett területen nem található gyalogos és kerékpáros infrastruktúra.
Gyalogos közlekedésre alkalmas felület a tervezéssel érintett terület közelében a Juhar rrtcán
található, azonban ennek nyomvonala nem éri el a tervezéssel érintett területet.

Tömegközlekedés

A tervezési terület köze,ében a Juhar utca - Bocsor István r.r. - Nagysallói út
csomópondában található meglévő autóbuszmegálló hely,Itt az l H, l y és 7 autóbuszjáratok
megállói találhatók, melyek egyben végállomások is.

1,7, A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló
A módosítási javaslatok relevánsan nem okoznak változást a környezeti hatásokban,

kÖrnYezeti feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj_ és
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a területek jelenlegi övezeti
előírásaihoz képest iunkciója és kapacitása, kibocsájtása pozitívabb hatást gyakorol a
környezetére, mint ami megengedett lenne jelenleg.

A módosítással érintett tömbben lévő beépítési jellemzőkhöz illeszkedő beépítést tesz
lehetővé a módosítás.

A változás tájképi változás szempontjából negatív hatását szerencsére csökkenti, hogy
ezzel a változással nem nőhet az épiiletek száma és nagyságuk a szabáIyozási előírások miatt,
illetve üvegház révén, kedvezőbb benyomást kelt a látványa.

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a tervi elemekre
megfogalmazott javaslatok, és maga tervezett a zárt, recirkuláló technológia kellő biztosítékai
annak, hogY a kÖrnYezetminőség jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős károsodása,
valamint az emberek egészségi álIapotában, életminőségében negatív változás ne következzen
be, A tervezett ipari gazdasági övezet helyett létrehozott általános gazdasági övezet csak
virtuá|is változástjelen. Így valós változás nem törtérrik.

l0



Pápa- 6605/1 hrsz, leilesztése Telépítési tanulmánvterv és béépítésiterv

A mostani hatályos szabályozáshoz viszonyítva nem jelenne meg több épület, a terület nem

aprőzidnafel jobban. Az épületek legmagasabb pontja sem nőne, az üvegházas technológia

kivitelezhetősége révén.

,,Az űvegltáziszerkezetetet platformként használják a temény szállítására és a kifinomult

termesztésre, illetve a termőrétegek tárolására is,

Mivel kifinomult és clrága rendszerekől van szó, az építésnek a legjobb minőségűnek kell

lennie, figyelembe véve a termőrétegek erős és szilárd tartását, amelyek néhány év múlva nem

omolnak össze a burkolat sirlya vagy a rozsdásodás miatt,

Nagy nyílások, és több típusú ventilátor építése, lehetővé teszi a megfelelő szellőzést a

tetók és az oldalak között. A szerkezetben van egy központi út, amely lehetővé teszi az egész

üvegház ellenőrzését, így a termékek koncentrációját és az üvegházból való kivitelét

szükségtelen utazás nélkül valósítja meg,

Az ivegházkörül egy l,P, hálóval bevont védő erkély található, amely extra szellőzési

lehetőségeket biztosít (szemben más üvegházakban használt hálók fetetti fuggönyökkel,

amelyek portól eldugulhatnak és megfojthatják az üv egházat) !' (Dagan,2O2l) (IL melléklet),

A rendszernek köszönhetően kevesebb burkolt felület kerül kialakításra,

l1
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1,8, Örökségvétlelmi vagy környezeti érték sérülésének lehetóségei, rövitl
összefoglaló

,,pdpa lpari park régészeti öröksége. pápa kózigazgatósi területén a Forster központ
adatszolgáltatása alapján Ósszesen 86 darab, a kazhiteles nyilvántartásban szereplő telőhelyrőt
van adat. A lelőhelyek tabbsége beépített területen helyezketlik el, A mezőgazclasági művelés
alatt álló területeken a lelőhelyek helyszíne legtóbb esetben eglértelműen azonosítható. A pápa
vóros által 2017-ben készített kulturális órökségvédelmi hatástanulmányban feltüntetett
térképvázlaton látszik, hogl az említett azonosított régészeti területek közül eglik sincsen a
;fejlesztési teriileten belül. '' 1Óbuda, 202l. 30.o.)

A fejlesztési területen nincsen sem országos, sem nemzetközi védettséget élvező épített
érték vagy terület.

A terület közvetlen környezetében természetvédelmi és tájvédeImi szempontból értékes
teriiletek szintén nem találhatóak.
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Pápa- 6605/í hísz. feilesztése Telepítési tanulmánvteN é§ beépítési teN

2. A BEÉPÍTÉSI TERV TARTALMA

2.1. É,püt-ErprnpvoNe,rrozónrölÉsBr
2,I.|. Meglévő, megmaradó épület (ellemzó tetőfelülnézet)

2.1.2. Tervezett épület (ellemző tetőfelülnézet)

2,1.3. Jellemző funkció (felirat vagy színezés)

2.I.4. Jellemző szintszám (felirat vagy színezés)

2.1.5. Meglévő, illetve tervezett mélygarázs [felirat férőhelyszám (G 30) mé|ygarázs

kontúr feltüntetése]

2.Z. FELSZÍNlKIALAKÍTÁSRAVONATKOZÓJELÖLÉSEK

2.2.|. Zöldfelület

2.2.2. Tetőkerli(atáépített)zöldfelület

2.2.3. Meglévő, illetve tervezett fa, fasor

2.2.4. Meglévő, illetve tervezett vízfelület

2.3, KÖZLEKEDÉSIFELÜLETEKREVONATKOZÓJELÖLÉSEK

2,3.1. Gyalogosfelület

2.3.2. Kerékpárút

Z.3.3. Vegyes használatír felület

2,3.4. Gépjármű közlekedésre szolgáló felület (tervezett forgalomtechnika együttes

ábrázol..ásávaI)

2.3.5. Felszíni parkoló [felirat férőhelyszám (P l2) jelölésset]

2.3.6. Kötöttpályás közlekedés (tervezett vágánytengelyek ábrázolásáv aI)

2.4. EGYÉB JELÖLESEK

2.4.I. Tervezési terület határa

2.4.2, Javasolttelekhatár

2.4.3. Védőtávolságok

2.4.4. Szomszédosteriiletekmegjelenítése

2.4.5. Utcanév

2.4.6. Helyrajzi szám

2.4.7 . Háuszám

3, MELLÉ,KLETEK:

l.számú melléklet: 2. pont szerinti Beépítési tervlap

l3



2, számú melléklet: Ran Dagan (202l) technológiai módszer leírása, angol és részben
magyarosított verzió ja

3. számú melléklet: Szabályozási koncepció

4. FELHASZNÁLT IRODALOM
- Ran Dagan (202l): ,,Technológia a védett környezetért'' írásos beszámoló
- óbuda Group (202l): Pápa-Ipari park fejlesztése, Telepítési tanulmánvterv
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