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ELÓTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 20] ] . március ] 7-i ülésére

Tárgy: I. Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása
II. Pápa Város Önkormányzata Képviselótestületének....12011.(. ,) önkormányzati rendelet-
tervezete Pápa Helyi Epítési Szabályzatáról szóló l0l20a2. ryIl.s.) önkormányzati rendelet
módosításáró1

Előadó: Dr, Áldozó Tamás polgármester
Molnár ]stván nrűszaki osztái;.vezető
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Tisztelt Képviselőtestület l

A Képviselőtestület 45/20tO, (ll1.4.) határozata alapján a Pápa, Szabó E. u. - SzilágyiJ. u. - Bocsor l. u.

Teleki utca által határolt tömbre készülő szabályozási tervet megelőzően szükséges a

településszerkezeti terv módosítása, A módosított terveket a TALENT-PLAN Tervező Kft. Győr

készítette el.

A rendezési tervmódosítás oka az érintett tómbön belül olyan területfelhasználás és építési telek-

alakítási lehetőség biztosítása, ami a tulajdonviszonyokhoz az építési szándékokhoz igazodik. A Szabó

E. u. - SzilágyiJ. u. - Bocsor l. u. -Teleki utca tömbben korábban a közterületek mentén kertvárosias

lakóterületek kerültek kijelölésre, míg a teljes belső rész kisvárosias lakóterületként kerül

szabályozásra. A tervezett módosítással a kertvárosias lakóterület kerülne kibővítésre, a belső utak a

meglévő lakóutcák folytatásában biztosítanának közlekedési és közmű kapcsolatokat. A területen

megőrzésre kerülne közterületként egy nagyobb kiterjedésű zöldfelület és a kisvárosias lakóterület

csak a belső magra koncentrálódna. Összességében a terület környezetterhelése csökken a tervezett

módosítással.

Az 1997. évi LXXV|ll. törvény 9.§-ában előírt véleményeztetési eljárást lefolytattuk az érintett

államigazgatási szervekkel, s a terveket közszemlére tettük.

Az egyeztetések során korrigált tervlapot a 1. melléklet tartalmazza.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze záró szakmai véleményben

nem támasztott kifogást a településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása ellen.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az 1-. melléklet szerinti

módosítás jóváhagyásá ra.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyz ő

Molnár lstván műszaki osztályvezető

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető

Pápa,2O1"t. március 9.

i l. : z/-|ltí \(F-'.;l \.J \ ,

Or. Áldozó tar#s
polgármester



HATAROZAT| JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestúlete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvényben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló !997. évi LXXV|ll. törvény
7.§ (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:

Pápa város településszerkezetitervének a Szabó E. utca -Szilágyi l. utca - Bocsor l. utca -Teleki utca
által határolt területére vonatkozó módosításait jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert a módosítások településszerkezeti terven való átvezettetésére.

Határidő; azonnal

Felelős: Or. Áldozó Tamás polgármester

Molnár lstván műszaki osztályvezető



.§
€

§
a
*
§x§

b
,F

§§
§p§i

§l

§
tY

T_lllU

&

§ §gst§§ §§§S
§§ts§.§ É§is§§§ö§s§§ii§
§ nHH§ §ffiffiffiffi

P

V*t

,d .!1
,:l §

.o-§\
L;§!

.§i,l§ j
({r'§É

a§d L§-

§5

tr>
t*r §

§
_tl

q



ll
Il

Pápa Város Önkorrnányzata Képvi selőtestü ietének
. . . . . .,1201,1 . (. . .,) önkormányzati rendelet-terv ezete

aPápa Helyi Építési SzabáIyzatról szóló
1012002. (Vil.5.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Pápa Város Önkormányzatának l(épviselőtestülete a helyi önkotmányzatokról szóló 1990, évi LXV, tv.
16,§ (i) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 199'L évi LXXVIIL fv.
6.§ (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Helyi Epítési Szabályzatról szóló 1012002, (Vil.s.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
HESZ) 1,§ (3) bekezdése az alábbtak szerint rnódosul:

,,(3) Pápa város közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani, építési munkát
végezni, arra lratósági engedélyt adni, valamint engedélyhez nem kötött építési tevékenységeí végezni
csak a jelen rendelet és a hozzá taftoző lla, llb, 1lc, 1ld, Ile, és 2. számű térképmellékletek, a
3,4,5,6,7,B,g. számú szabályozási terv mellékletek, valamint az OTEK alapján lehet,"

2.§

AHÉSZ 3 § (5 ) bekezdése az alábbiakszerint módosul:

,,(5) Jelen rendeletben meghatározott építési övezeti és övezeti előírások területi lehatárolását az Ila,
Ilb,llc,lld, Ile övezeti térképei és a3,4,5,6,7,B,9. szám,ű szabályozási tervlapjai, azegyéb előírások
területi lehatárolását a2. számű melléklet védelmi éskorláú.ozási tervlapja ábrázolja.
Módosításuk csak jelen rendelet módosításával lehetséges."

AíIÉ,SZ azalábbi 14lC.§-a1 egészül ki:

,,14lC.§
Lk-Zl3

o 
" 

u o,1;:;rílil ffJfJ öi ffi:i,:,il; Íi;*1:. -, *
egyedi beépítésű telkekkel

Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, ahol a
telkek beép ítés e áItaláb an egye d il e g történ ik.
Az építésí övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építménl elheiyezni vagy
meglévő épületet bóvíteni csak a területre vonatkozó szabályozási terv alapján szabad,
Az épitési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a Zlb. számű
táblázatban meghatározott építési övezetijellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

2lb. sz. táblázat
Epítési
öVeZet
jele

Kialakít-
1rató

legkisebb
telekméret

Beépí-
tési nród

Beépitettség
megengedgtt
1egnagyobb
mértéke

Enítménvmasassáp Zöldfelü-
iet
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

KözműveSítettség
mértékelegkisebb 1egnagyobb

Lk-Z/3 350 rn2 zártsorú 40% 2.0 m 75m 30% 1}Yo tel i es

(*A dŐlt betrjLvel szedett szövegrész ajavasolt módositásokat, a normá1 betűvel szedetl szövegrész a rendelet hatályos szövegét
íarLalmazza.)

3.§

(1)

(2)

(3)



4.§

A HESZ az alábbi 17lF.§-a1 egészül ki:

,,17lF.§
Lk-Sz/8

Jelentős zöIdfelületekkel rendelkező
szabadonálló beépítési mód

szerint beépíthető nagytelkes lakóterület

(1) Az építési ővezet a kisvárosras lakóterület jelentős zöldfelületet igénylő, szabadonálló beépítési
mód szerint beópíthető társasházas része.

(2) Az építési övezetben elhelyezett 1akóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási célú
lélesítmények csak az épületek floldszintjón helyezhetők el,

(3) A fő rendeltetés szerinti épülettől különáilóan meliéképület nem létesíthető.
(4) 

^z 
építési övezetben

- az előkert mérete min.:10,0 m.
(5) 

^z 
építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben az 5lb. számű

íáblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határórtékeket kell a7kalmazni,

Slb. sz. táblázat

5.§

AHESZ a rendelet 1. mellékletével egészül ki.

6.§

AHESZ 1/a. melléklete a rendelet 2. melléklete szerint módosul.

7.§

(1) A rerrdeiet a kihitdetést követő 30. napon lép hatáIyba.

(2) A rendeiet hatályba lépésóvel egyidejűleg hatályát veszti a uÍlsz 17lE. § táblázatábő| a
,,Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem engedólyezhető" szóvegrész és a
,,Tetó maximáiis szélessé ge 55%o" szövegrész.

Pápa,2011, március 9,

Dr. Aldozó Tamás
polgármester

kanozsainé dr. pék Mária
.jegyző

Epítési
övezel
jele

Kialakítha-
tó
1egkisebb
telekméret

Beépíté-
si mód

BeépitettSég
megengedet1
legnagyobb
mértéke

Enitménvma gassá p Zöldfelü_
let
legkisebb
mértéke

T'erepszint
alatti beépítés
legnagyobb
nrórtéke

Közművesítettsóg
nlénékelegkrse

bb
legnagyobb

Ll-Sz/8 1 600 nr2 szabadon
át]ó

35% 4,5 m 9,5m 40% 6O"/o teljes
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Pápa Város Önkorrnányzata Képviselőtestületének
. . . . . ..12011 (. . . .) ö9kormányzati rendelet-tervezete

aPápa Helyi Epítési Szabályzatról szóló
1 0 l 20 02. (VlL 5. ) önkormányzati rendelet módos ításáról *

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokrói szóló 1990, évi LXV.
16.§(l)bekezdésében,ésazépítettkörnyezetalakításáról ésvédelméről szóló 1997.évi LXXVIil.
6,§ (3) bekezdés a.) pontjábarr kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Helyi Epítési Szabályzatról szóló 1012002. (WI.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
HESZ) 1.§ (3) bekezdése az aIábbiak szerint rnódosul:

,,(3)Pápa város közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani, építési munkát
végezni, arra lratósági engedélyt adni, valamint engedélylrez nem kötött építési tevékenységet végezni
csak a jelen rendelet és a hozzá talloző Lla, llb, 7lc, 7ld, lle, és 2. számú térképrnellékletek, a
3,4,5,6,7,8,g, számú szabályozási terv mellékletek, valamint az OTEK alapján lehet,"

2.§

A HÉSZ 3.§ (5 ) bekezdése az alábbiakszerint módosul:

,,(5) Jelen rendeletberr megbatározott építési övezeti és övezeti elóírások területi lehatárolását az lla,
1lb, Ilc,Ild, lle övezeti térképei és a3,4,5,6,7,B,9. számű szabályozási tervlapjai, azegyéb előírások
területi lehatárolását a2, számű melléklet védelmi éskorlátozási tervlapja ábrázolja.
Módosításuk csak jelen rendelet módosításával lehetséges."

I,WÉSZ az alábbi 14lC.§-al egészül ki:

,,14lC.§
LYZl3

o"uoi;§ffililff.['JÖ§ÍlÍ.T:,ruÍil"a"Íll j.tir*t

egyedi beépitésű telkekkel

Az építési ővezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, alrol a
telkek beépítés e áItaláb an egye d il e g történ ik.
Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építrnénl elhelyezni vagy
meglévő épületet bóvíteni csak a területre vonatkozó szabályozásiterv alapján szabad.
Az épitési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a Zlb. számű
táblázatban meghatározott építési övezetijellemzőket és határértékeket kell alkalnrazni.

2/b, sz. táblázat
Epítési
öyezeí
jele

Kialakít-
ható
legkisebb
telekmérel

Beépí-
tési nlód

Beépítettség
megengedett
1egnagyobb
mértéke

Eoítménvmapassáp Zöldfelü-
let
1egkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesitettség
mértékelegkisebb legnagyobb

Lk-7,13 350 m2 zárlsorú 40% 2.0 m '7§m 30% 70oÁ tel i es

(*A dőlt betrivel szedett szövegrész ajavasolt módosításokat, a normál betúve] szedett szövegrész a rendelet hatályos szöyegét
íatla|mazza.)

tv.
fv.

3.§

(1)

(2)

(3)



INDOKOLÁS

Pápa Város Onkormányzata Képviselötestületének a 4512010. (IIL4.) határozatában foglalt
településfejlesáési döntése alapján került sor Pápa Településszerkezeti Tervének módosíására és a
Pápa Szabó E. u. - Szilágyi J, u. - Bocsor ], u. - Teleki u. tömb Szabályozási Tervének elkészítésére.

A terveket a TALENT-PLAN Tervező Kft. Győr készítette. A tömb külső határa mentén a korábbi
szabáIyozás szerinti kertvárosi oldallratáron álló családiházas lakóövezettervezett. A tömb belsejében a
rendeletben szerepló két új övezet került kialakításra: egy záttsorű. sorházas jellegű lakóterület és egy
jelentős zöldfelülettel rendelkező, szabadonálIő beépítésű nagltelkes lakóterület. A tervezési terület
belső magját egy 0,33 ha nagyságú zöldfelület képezi.

Az I99]. évi LXXVIII. törvény 9.§-ában előírt véleményeáetési eljárás aIapján véglegesített
szabáIyozási tervet és övezeti tervlap módosítást a rendelet 1. és 2. melléklete tattalmazza,
Az egységes városi szabályozás érdekében a szabályozási terv és rendeleti előírásai beépülnek Pápa
He ly i Ep íté s i S zab ály zatáb a,

1, és2. §-hoz: a felsorolások kiegészültek az újonnan elkészült szabá7yozási tervekkel.
3.§-hoz: a tömb belső magjábantervezettúj záttsorú kisvárosias építési övezet előírásait tallaLmazza,
4,§-hoz: a törnbbelsőben kialakítandó új szabadonálló beépítési módú lakóterület övezeti elóírásait
tartalmazza.
5.§-hoz: a területre vonatkozó szabályozási terv a WÉSZ 9, melléklete lesz.
6.§-hoz: a város ővezetí térképe a melléklet szerint módosul.
7.§-hoz: hatályba léptető és hatályon kívül helyezó előírásokat tartalmaz.

Az állami főépítész zárő véIeményezésében a rendeletben foglalt előírásokkal egyetértett az álta|akért
ni ó do s ítás o k at az e\őtetj es ztett terv ek már tartalmazzák.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Molnár István műszaki osztályv ezető
Hortobáryi Sándor építésügyi csopoffvezető

Pápa,2011. március 9,
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2. melléklet a .,... / 2011,(.... ) ön kormá nyzati rende iethez

Pápa HESZ módosított belterületi övezeti térkép
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