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BEVEZ
ZETÉS
Pápa Város telepü
ülésszerkezzeti tervének (TSZT) és helyi ép
pítési szabáályzatának
k (HÉSZ)
jelen részleges módosításá
m
át Pápa Vááros Önkormányzatáának megb
bízásából a KASIB
ki Managerr Iroda Kft. készítette.
Mérnök
A módo
osítás a 31
14/2012. (XI.
( 8.) Korrm. rendeleet 45.§ (2)) bek. a) p
pontja szerint – az
OTÉK 2012.
2
augu
usztus 6-án
n hatályos településre
t
endezési taartalmi kövvetelményeeinek és
jelmagy
yarázatának alkalmazzásával - törrténik.
Az 314
4/2012. (X
XI. 8.) Korm. rendeelet 37.§ szerint
s
kik
küldött elő
őzetes tájéékoztató
anyagh
hoz képest a módosítáási javaslattok sorrend
dje a tervaanyag logik
kai felépítésse miatt
kismérttékben válttozott.
A 2. és 4. jelű terrületek eseetén a TSZT és a HÉS
SZ övezeti tervének módosításáán túl a
vonatko
ozó hatályo
os szabályo
ozási terv egy
e része iss módosítássra került, aaz 1., 3., 5., 6., 8. és
9. területek esetén
n a TSZT éss a HÉSZ öv
vezeti terv módosításáára, a 7. száámú terület esetén
csak a HÉSZ
H
övezeeti terv mód
dosítására került sor.
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A módo
osítások lok
kális jellegee miatt és a jobb áttek
kinthetőségg érdekében a vizsgálati és az
alátámaasztó javasslati munkaarészek tém
mánként össszevontan szerepelnek az alább
bi ábrán
jelölt leehatárolás és
é sorszám
mozás szerin
nt.
Szintén
n a változztatások könnyebb
k
beazonosíthatósága miatt, a HÉSZ szöveges
módosíítással is érintett területek
t
esetén azz előírások
kban javaasolt módo
osítások
korrekttúrásan, illeetve eltérő színnel szeerepelnek.
A jóváh
hagyandó munkarészb
m
ben pedig a határozatt-tervezet és
é a rendeleet-tervezett mellett
megtaláálható az eggységes szeerkezetű reendelet korrrektúrás módosítási
m
jjavaslata iss.
A von
natkozó jo
ogszabály szerinti előzetes tájékoztatáási szakasszban beéérkezett
vélemények alapjján az önk
kormányzaat nem kérrte a 2/20
005. (I. 11
1.) Korm. rendelet
r
szerintii környezetti értékeléss kidolgozáását.
A módo
osítások heelyi jelentő
őségűek, a szomszédos települééseket nem
m érintik, ezért
e
az
előzetes tájékoztaatási szakasszban megk
keresésükrre nem voltt szükség.
A terveezett módossítások összhangban vannak
v
a város
v
- koráábbi időszaakban kidollgozott települéésfejlesztéssi koncepciiójával, a véleményezzési anyagb
ban szerepeeltetett módosítási
javaslattok a váro
os Főépítésszével és a Városfejleesztési Oszztály illetékeseivel fo
olytatott
előzetes, majd a kidolgo
ozott mun
nkaközi teervezői jav
vaslatról tartott kö
özbenső
egyezteetéseknek megfelelőe
m
n véglegesíített szakm
mai álláspon
ntot tükrözik.
d
ció a 314//2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleméényezési
Jelen dokumentác
szakaszz lefolytatásához készzült tervany
yagot tartallmazza.
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ALÁTÁ
ÁMASZTÓ
Ó MUNKA
ARÉSZ
I.

M
MÓDOSÍTÁ
ÁSI JAVAS
SLATOK

1.

M
MEGGYES
K KÖZLE
KÖZ
EKEDÉSI TERÜLETBE
E SOROLÁS
SA

1.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A változással érin
ntett területt Pápa nyuggati felében
n, Erzsébettvárosnak a Tapolca patak
p
és
a Győr-Celldömölk
k vasútvon
nal között húzódó
h
lakó
óterületi sáávjában helyyezkedik el.
u
Bercséényi utca, Lehel
L
utca és az Acsádi út által határolt
A Megggyes köz a Meggyes utca,
lakótöm
mb belső feeltáró zsák
kutcája. A Meggyes
M
utcáról nyíló közt a h
hatályos TS
SZT és a
HÉSZ övezeti
ö
terv
ve jelenlegg nem tüntteti fel közzlekedési területként
t
t, mely akaadálya a
közterü
ület korszeerűsítéséree kidolgozott útépítéési és csaapadékvíz elvezetési tervek
engedélyezésének
k.
A TSZT
T és a HÉSZ
HÉ
módo
osításának
k célja a Meggyes köz TSZT
T-ben közllekedési
területtbe, illetvee a HÉSZ-b
ben közlek
kedési övezzetbe törtténő átsoro
olása a kiialakult
telekálllapotok szzerint, első
ődlegesen a csapadék
kvíz rendezzett elvezeetése érdek
kében.
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1.2. Viizsgálatok

Városreendezés
Pápa haatályos településszerrkezeti terv
ve (TSZT) szerint
s
a Meggyes
M
kö
özt magábaa foglaló
tömb belterületbee vont, kerttvárosias laakóterület besorolású
b
.
A hatáályos helyii építési szabályzat
s
(HÉSZ) szzerint a vizsgálati
v
tterület jelllemzően
oldalha
atáron álló beépítési
b
m szerint beépíthető,, előkert néélküli lakóteerület (Lke-0
mód
0/1).
Az övezetre vonaatkozó, azaaz az építéési telkek kialakításáának és beeépítésének
k során
bbi táblázzatban meghatározottt építési övezeti
alkalmaazható parraméterekeet az aláb
jellemzőket és hattárértékekeet kell alkallmazni.
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-0/1

600 m2

oldalhatáron
álló, előkert
nélküli

30 %

Hatályo
os TSZT kivo
onat

1
2

Módosíttotta: 28/20044. (X.29.) renddelet
Módosíttotta: 28/20044. (X.29.) renddelet

Építményág
magassá
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m1

Zöld
dfelület
legkisebb
méértéke

5,5 m2

5 %
50

Terepszint
alaatti
beépítés
legnaagyobb
mérrtéke
400 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes

Hatályos HÉSZ
H
övezeti terv kivon
nat

Hatályos: 2004. 10. 299-tól
Hatályos: 2004. 10. 299-tól
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A terüleet jelenlegi állapota

A köz Meggyees utca felőlii torkolata

A Megggyes köz keleeti szakasza

A Meggyes köz
k középső szakasza

Szűkület
S
a kö
özterület kö
özépső szakaaszán

A Meggy
yes köz nyuggati szakaszza a zsákutcaa végénél

Közlekeedés
A Megggyes köz jeelenleg egy
y kb. 200 m hosszú burkolatlaan, murvás zsákutca, melyen
nincs jáárda és a felszíni vízelvezetési reendszer sin
ncs kiépítvee.
A közteerület széleessége 3,5 és 8,5 m között
k
válto
ozik, a jelen
nlegi állapo
ot nem min
ndenhol
teszi leh
hetővé az egyidejű
e
kéétirányú forrgalmat.
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Közmű
A Megggyes köz a csapadékví
c
íz elvezetésse kivételév
vel teljesen
n közművesített, a közterület
alatt kiépült
k
a vízvezeték
v
(100 ac),, a szenny
yvízcsatorn
na (NA 20
00 KG-PVC
C) és a
középn
nyomású gáázvezeték, az
a elektrom
mos ellátástt kisfeszültségű légkáb
belek bizto
osítják.
Zöldfelü
ületek, táj-éés természzetvédelem
A Megggyes köz a hatályos TSZT
T
alapjján kertvárrosias lakó
óterületnek
k minősül, jelenleg
nincs közútként
k
szabályozv
va. A közt csupán eggy burkolatlan földútt alkotja, melynek
m
egyik oldalán
o
sem
m található zöldsáv, jáárda illetve vízelvezettő árok. Min
ndezek kiaalakítása
azonban igen korllátozott az út méreteitt tekintve.
Zöldfelü
ületi szem
mpontból a Meggyes köz nem számottev
vő, hiszen nem rend
delkezik
zöldsáv
vval, illetvee telkek ellőtti növén
nykiültetéssek sem dííszítik a teerületet, cssupán a
telkekeen belül azz előkerti részeken
r
fo
ordulnak elő.
e Zöldfellületi szem
mpontból a terület
övezeti átsorolásaa nem befollyásolja a jeelenlegi állaapotot.
Környeezeti állapott
A lakótterületbe ágyazott tömböt
t
a mintegy 60
6 m távo
olságban húzódó vassútvonal
időszak
kos és nem
m számottev
vő zajterheelésén és az
a utca burrkolatlansáágából adód
dó eseti
porképződésen kíívül környeezeti hatáso
ok nem terh
helik.
osan első
ődlegesen a csap
padékvíz-ellvezetés
A környezeti állapotot hátrányo
datlanságáb
ból adódó problémák
p
befolyásoljják.
megold
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1.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
TSZT éss HÉSZ mód
dosítás
A TSZT
T módosítáása keretéb
ben a jelenleg lakóterrületbe sorrolt, de utccaként funk
kcionáló
közterü
ület a tény
yleges rend
deltetéséneek megfeleelően közleekedési területbe, éss ennek
megfeleelően a HÉSSZ övezeti tervlapján
t
közlekedéssi övezetbee (Köu) kerrül.
Jelen módosítás
m
k
keretében
– a kisajátíítási költséégek miatt - nem tervvezett a közterület
szélesíttése, így szzabályozásii terv készzítésére nem kerül so
or, az elsődleges cél az utca
csapadéékvíz elvezzetésének megoldásaa és az eh
hhez szüksséges útépítési és víízépítési
engedélyek beszeerzése. Miv
vel a jelenleegi közterü
ület, különö
ösen a háttsó szakaszzon igen
keskeny
y, továbbáá a zsákuttca végén nincs lehetőség a megfordulá
m
ásra, egy későbbi
felülvizzsgálat kereetében javaasolt a köztterület széllesítése és a zsákutca végén, vaggy hátsó
harmad
dában legallább a meggfordulást biztosító
b
leegszükségesebb szabáályozási mó
ódosítás
vizsgálaata, különö
ös tekintetttel a tűzo
oltók, men
ntők forgallmára, de a szemétsszállítás
könnyeebb lebonyo
olítása és az
a ingatlano
ok jobb meggközelíthettősége érdeekében is.

Jav
vasolt TSZT

HÉSZ
Z javasolt övvezeti terv

A módo
osítások szaakági vonattkozásai
Közlekeedés
A közleekedési terrületbe sorrolandó Meggyes közz korszerű
űsítése keretében a jelenlegi
murváss út lényeggében a teeljes hosszzon és keresztmetszeetben burk
kolatot kap
p. A Via
Futura Kft. Veszzprémi Iro
oda (főterrvező: Lan
ntai Gyulaa) által 20
014-ben készített
k
engedélyezési terrv szerint a 3 m szééles aszfalltbeton forrgalmi sávo
ot – ahol az utca
szélesséége lehetővé teszi – kétoldali változó
v
széélességű téérkő burko
olatú padkaa kíséri,
süllyeszztett szegééllyel és paadkafolyók
kával. Az utca
u
szűkeb
bb nyugatii szakaszán
n padka
nélküli kiépítés teervezett, az egyik oldaalon süllyessztett szegééllyel, átelleenben K szeegéllyel.
Közmű
A közteerület felszzíni vízelveezetése a köz
k Meggyees utcától induló
i
felén
n padkafollyókával
tervezeett, a Megggyes köz 10
0. sz. előttii szűkülettől a zsákuttca végéig csapadékccsatorna
létesül, mely az 5041/3 és az 504
41/2 hrszz.-ú ingatlaanokon – közmű-átv
vezetési
szolgalo
ommal – áthaladva
á
a Lehel utcca irányába fordulvaa vezeti a ccsapadékviizeket a
Tapolcaa patak medrébe.
KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

10

PÁP
PA TSZT, HÉS
SZ és SZT résszleges módossítása

Zöldfelü
ületek
A Megggyes köz jellenlegi teleekhatárok között
k
törtténő korszeerűsítése nem ad leheetőséget
a tervek szerint „faltól-falig
„
” burkolt közterület
k
zöldfelülettekkel törtéénő gazdaggítására,
növény
yzet megjelenése csak
k dézsás kiü
ültetés form
májában kép
pzelhető ell.
Környezzeti állapott
A Megggyes burko
olattal törrténő ellátáása és a csapadékví
c
íz elvetéséének mego
oldása a
lakótöm
mb környezzeti állapottában mind
denképpen javuláskén
nt értékelheető.
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2.
HELY
YKIJELÖLÉS
SZÁL
LLÁSÉPÜL
LETEK
CÉLJÁRA
VONAL
LVEZETÉSÉ
ÉNEK MÓD
DOSÍTÁSA A KÜLSŐ VÁRKERTB
V
BEN

ÉS

UTAK

2.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A változással érin
ntett terüleet a város északkeleti
é
i felében feekvő Külső
ő Várkertbeen, azon
belül a Várkertfü
ürdő, a Peerutz Stad
dion és a Vajda Péter lakóteleep környezetében
találhattó. A módo
osítás a Külső
K
Várk
kert egészé
ére kiterjeedő szabály
lyozási terrv (SZT)
déli feléét érinti, azon
a
belül 2 részterülletre terjed
d ki (A és B).
B
A válttoztatások célja elssődlegesen
n a term
málfürdő és
é a stra
and szolgá
áltatáskínálattának bővvítése és minőségi
m
fejlesztése
e, valamin
nt ezzel ö
összefüggé
ésben a
Várkerrtfürdőhözz kapcsolódó töb
bbnapos wellness--turizmus lehetősé
égeinek
biztosít
ítása, enneek érdekéb
ben különb
böző jelleg
gű szállásh
helyek (pl. wellness-,
-, illetve
gyógysszálloda, apartmanh
a
házas üdüllőfalu) céljjára kínála
ati jellegű
ű területbizztosítás
a hatállyos tervek
khez képesst rugalma
asabb szabályozási keeretek közzött.
Mindezz szükségesssé teszi a potenciális fejlesztéési területrrészeken k
korábban teervezett
közutak
k szükségeességének felülvizsgá
f
latát, illetv
ve ténylegees nyomvonaluk köteetlenebb
kijelöléését a majjdan konk
kretizálódó fejlesztéssekkel összehangoltaan, lehetőlleg SZT
módosíítását nem
m igénylő szabályozási techniikákkal (pl. magánú
út, közhaszználatra
átadand
dó terület, stb.).
A terveezett válto
ozások a TSZT,
T
valam
mint a HÉS
SZ (övezetti terv és vvonatkozó övezeti
előírássok, tovább
bá a szabállyozási terrv) módosíítását igényylik.
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2.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A Külső
ő Várkert teeljes terüleetére vonattkozó szabáályozási terrv 2005-been készült, amelyet
a képv
viselő-testü
ület 43/200
05. (XII.16
6.) rendeleetével hagy
yott jóvá ((BFVT Kft.. vezető
tervező
ő: Pintér Feerenc), maajd 2010-been a terüleet déli részzére vonatkozóan mó
ódosítás
történt (35/2010 (XII.16.) reendelet).
A jelen módosításs ugyancsaak a szabály
yozási terv
v alábbi leh
határolás sszerinti délli részét
a
belül két
k kisebb részterülettre kiterjed
dően (A és B jelű terülletek).
érinti, azon
Az A jelű
j
terüleet, amely a Perutz Stadionho
oz tartozó edzőpályyák területtének a
Várkerttfürdőhöz közelebb eső
e gyepess területrésszét foglalja el, a TSZ
ZT-ben küllönleges
sportteerületbe (SP
P), és közleekedési terü
ületbe tarto
ozik.
A B jelű
ű terület, am
mely az uszoda és strrand főbejáárati előterrében helyeezkedik el, a TSZTben különleges sttrand terülletbe és kö
özlekedési területbe tartozik.
t
A területet átszeli
á
a
Fürdő utcát a keemping főbejáratávaal összeköttő és távlaatban Külsső Várkertt távlati
fejlesztési területeit feltáró szerkezeti jelentőséggű kiszolgááló út, ameely mellett busz és
v
keerékpártárrolót alakíto
ottak ki.
szgk. paarkolókat, valamint

Hatállyos TSZT kiivonat

KASIB MÉRN
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Hatályos HÉ
ÉSZ övezeti terv kivonat

ntett A jelű terület egy részee nagykiteerjedésű
A HÉSZ szerint a módosíítással érin
olt.
sportteerületbe (Kssp), egy réssze Vk-Z/2 építési öveezetbe soro
Az építtési telkek kialakításáánál és beéépítésénél, illetve szaabályozási tervben azz alábbi
táblázaatban szereplő paraméétereket keell figyelem
mbe venni.
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Ksp

10000 m2

szabadonálló

40 %

*/

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

12,5 m

4 %
40

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
455 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes*
t

kivvéve Borsosgyyőr, Kéttornyú
úlak és Tapollcafő területén
n a szennyvízccsatorna hálóózat kiépítéséig
g

Megjegyzendő, ho
ogy a Vk-Z
Z/2 építési övezet táb
blázata az egybeszerrkesztett HÉSZ-ből
H
feltehettően szerk
kesztési hib
ba okán kimaradt,
k
ezért
e
az allábbi hivattkozás a 35/2010
3
(XII.16..) módosító
ó rendeletb
ből került beemelésre..
Építési

K
Kialakítható

Beépítési

Beépítettségg
megengedettt

övezet
jele
Vk-Z/2

legkisebb
telekméret
4000 m2

mód

legnagyobb
mértéke
60 %

zártsorú

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

6,0 m

13,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
20 %

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
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KözműveK
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A HÉSZ
Z szerint a módosításssal érintettt B jelű teerület külön
nleges straandterületb
be, azon
belül Ksst/1 és Kstt/2 építési övezetbe
ö
taartozik.
Az építtési telkek kialakításáánál és beéépítésénél, illetve szaabályozási tervben azz alábbi
táblázaatban szereplő paraméétereket keell figyelem
mbe venni.
Építési
övezet
jele

Kialakítható
K
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kst/1
Kst/2

30.000 m2
20.000 m2

Szabadonálló*
S
Szabadonálló

20%
10%

*/
**/

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m
3,0 m

Zölldfelület
leggkisebb
m
mértéke

12,5 m
4,5 m

660%**
40%

Tereepszint
allatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
70%
10%

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes
teljes

Kivétel: ahol a szabályozási teerv az építési heelyet ettől eltérő
K
ően határozza meg.
m
A szabadtéri víz
ízfelületek is beeszámíthatók.

Tulajdo
onviszonyokk vizsgálata
a
A tulajd
donviszony
yok vizsgálaata a 2016.. 06. 30-i keltezésű tu
ulajdoni lap
pok alapján
n készült
az önko
ormányzat adatszolgááltatása alapján.
HRSZ
6217/1
1

TERÜ
ÜLET
1.1179

CÍM
C
-

MŰ
ŰVELÉSI ÁG
kivettt beépítetlen
n
terüllet

TUL
LAJDONOS
„SENIOR HOTEL” KFT
T.

6217/2
2

1.39
915

-

kivettt beépítetlen
n
terüllet

Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.

6296/4
4

1.9220

-

kivettt beépítetlen
n
terüllet

6296/7
7

1.1578

-

kivettt parkoló

Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.
Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.

6296/8
8

908
81

-

kivettt út

Pápa Várros
Önkormáányzata
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MEGJEGYZÉS
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 20
0
KW-os szzabadvezeték
részére,
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre,
E-ON vezzetékjog 999 m2
területree
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 20
0
KW-os szzabadvezeték
részére,
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre
E-ON vezzetékjog,
biztonság
gi övezet 1-1
méter széles sáv
területree
E-ON bán
nyaszolgalmi
jog,
E-ON vezzetékjog,
E-ON vezzetékjog,
biztonság
gi övezet 1-1
méter széles sáv
területree
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre
E-ON vezzetékjog,
biztonság
gi övezet 1-1
méter széles területre,
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre,
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 20
0
KW-os szzabadvezeték
részére,
15
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6296/9
9

4.40
033

-

kivettt fürdő

6296/1
10

903
34

-

kivettt közterület

6311/9
93

106
61

-

6311/9
94

242
20

-

6311/9
99

293
39

-

kivettt beépítetlen
n
terüllet
kivettt beépítetlen
n
terüllet
kivettt út

6356/4
4

202
28

-

6356/5
5

935
56

-

6356/6
6

338
89

-

kivettt út

6356/1
10

1.26
633

-

kivettt beépítetlen
n
terüllet

6356/1
11

5.7199

-

kivettt sporttelep

Pápa Várros
Önkormáányzata

6366

1.4237

-

kivettt közút

Pápa Várros
Önkormáányzata

kivettt beépítetlen
n
terüllet
kivettt beépítetlen
n
terüllet

Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.
Pápa Várros
Önkormáányzata
magántulajdon
Pápa Várros
Önkormáányzata
Pápa Várros
Önkormáányzata
Pápa Várros
Önkormáányzata
Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.
Pápa Várros
Önkormáányzata
Pápa Várros
Önkormáányzata

E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre,
E-ON vezzetékjog 84 m2
területree
Földméréési jelek
elhelyezéését biztosító
használati jog
E-ON vezzetékjog 92 m2
területree

Vízvezetéési szolgalmi jo
og
és védősáávi korlátozás
E-ON vezzetékjog 227 m2
m
területree,
vízvezetéési szolgalmi jo
og
és védősáávi korlátozás

Vízvezetéési szolgalmi jo
og
és védősáávi korlátozás Pápai
Termálvíízhasznosító
Keresked
delmi és
Szolgáltaató Zrt.
Vízvezetéési szolgalmi jo
og
és védősáávi korlátozás,,
E-ON hassználat jogaátjárási szolgalmi
s
jog
E-ON bán
nyaszolgalmi
jog,
E-ON vezzetékjog,
E-ON vezzetékjog és
védősávii korlátozás 35
5
KW-os fö
öldkábel részérre,
E-ON vezzetékjog 31 m2
2
területree,
E-ON vezzetékjog 21 m2
2
területree

A módo
osítással érrintett terülletek Pápa város önko
ormányzatáának tulajd
donában álllnak.
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A terüleet jelenlegi állapota

V
Várkertfürd
dő uszoda éss strand részzleg jelenleggi bejárati ellőtere a közp
parkoló felő
ől

Várkertfürrdő uszoda és
é strand résszleg jelenleegi bejárati előtere
e
a kem
mping felől

Kisszolgáló és parkoló
p
utcaa a strand éss a Vajda lak
kótelep határán
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Peru
utz Stadion a Várkertfürrdő gyógyászzati
réészlege felőll

Feltáró út Termálfürd
dő gyógyászaati
részlege és a sportteerület közöttt

Tervezettt üdülőfalu elhelyezéséére javasolt terület

Közlekeedés
A Peru
utz Stadion
n és körn
nyezete (A
A jelű terület) a Várkerti úttról leágazzó és a
Sportcssarnok möggött kiépíteett burkolt kiszolgáló
ó utcáról kö
özelíthető m
meg, mely jelenleg
a termáálfürdő gyó
ógyászati részlege
r
meellett elhalladva kivezzet a Vajdaa lakótelep mögött
elhelyezkedő parrkerdőig, ahol kapccsolatot biiztosít a lakótelep
l
t
bővítési területét
szervezző íves vonalvezetésű belső utcáával (Fenyv
ves utca).
A közleekedési teerület gyóggyászati réészleg mellletti szakaaszát párh
huzamos leeállással
parkoláásra hasznáálják.
Közmű
A Várkeertfürdő víízellátása a Várkert út
ú felől, a Városi
V
Sporrtcsarnok éészaki oldalán futó
víz gerrincvezeték
k (D 160 KPE)
K
által biztosított, mely a fü
ürdő előtt az uszodaa épület
északi sarkáig
s
hallad és a Fü
ürdő utca vonalán csaatlakozik a Téglagyárii úti vízvezzetékhez
(D 160 KPE). A teermálvíz veezeték (KPE
E 200) a Vaajda lakótelep nyugatti szélén érk
kezik és
a Gyógy
yászati épü
ület nyugatii oldalán érri el a fürdő
ő területét.. A Várkertffürdő szennyvizeit
a teljess homlokzaat előtt véggigfutó grav
vitációs szennyvízvezzeték (200 KG-PVC, 250
2 KGPVC) ju
uttatja el a sportcsaarnok észaakkeleti saarkáig, aho
ol csatlako
ozik az eggyesített
szennyv
vízcsatornáához, majd
d a Várkert út nyomvo
onalán haggyja el a terrületet. A 10
1 kV-os
elektromos vezetéék a Fürdő utca nyom
mvonalán eggészen a keempingig haalad. A gázeellátás a
Várkertt út - Fürdő
ő utca nyom
mvonalon biztosított.
b
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Zöldfelü
ületek
A módosítással érintett
é
A jelű terüleetrész zöld
dfelületi szzempontbó
ól lényegéb
ben egy
homogéén sportcéllú gyepfelü
ület.
A B jelű
ű terület naagy része burkolt
b
felü
ület, melyett a bejárat előterében
e
n, illetve a kemping
k
parkoló
ójához vezzető út meellett kialakított gyep
pfelületek tagolnak, melyeken csupán
néhány
y faegyed taalálható.
Környeezeti állapott
Mindkéét vizsgált területrész
t
zről elmond
dható, hogy
y külső zav
varó környezeti hatássok nem
érintik.
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2.3.

Ja
avaslatok

A jelű terület:
t
szá
állásjellegű
ű funkciók
k számára további
t
terrület kijelö
ölése

Városreendezés
Feljeszttési elképzeelések
A Pápai Termálvízhasznosító
ó Zrt azz előzetess fejleszttési elkép
pzelések
szzemléltetéssére építésszeti tanulmányterveet készíttettett (Zala Art Kft – építész
veezető terv
vező: Czigány István
n), mely iránymutaatásul szollgált jelen
n TSZT,
HÉSZ/SZT módosításh
m
oz és figyeelembe véteelre került a környezeetalakítási javaslat
kiidolgozásán
nál is. A taanulmányterv – kínáálati jellegggel – a term
málfürdő jelenlegi
beejárata elő
őtti tér staadion felőlli oldaláho
oz kapcsolódóan egyy wellness, illetve
gy
yógyszállod
da számárra egyarán
nt alkalmaas 130 szzobaegységges hoteléépülettel
szzámolt, mö
ögötte ped
dig – az átsoroland
á
ó spotterü
ületen - egy 31 db egyedi
üd
dülőházas családi apartmankéént funkcionáló álló
ó üdülőfalu
ut helyezeett el a
fü
ürdőkerttell közvetlen átjárással.
Azz előzetes elképzeléssek szerintt a két hoteelegység akár együttt is üzemelltethető,
kö
özös telken
n, de önálló
ó ingatlanon
n is kialakíttható.
Területf
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
A fenti fejlesztés megv
valósítható
ósága érdek
kében a Peerutz Stadion termálffürdővel
kö
özvetlenül határos, kb
b. 15000 m2-es része a TSZT-been különlegges sportterületből
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(SSP) közpon
nti vegyes besorolású
ú (Vk) terü
ületbe kerü
ül átsoroláásra a szom
mszédos
azzonos besorolású terü
ület kibővíttéseként.
Feenti módo
osításhoz kapcsolódó
k
an a fejleesztési terü
ületek egyyütt kezelh
hetősége
érrdekében a TSZT-ben megszűnik
k a sporttelep és a terrmálfürdő k
között jelöllt közút,
m közlekeedési terüleet.
mint
A közlekedéési terület egy
e része a termálfürrdőhöz (ST
T), másik réésze a vegy
yes (Vk)
teerülethez cssatolódik.
Övezet és szabályo
ozás – HÉSZ
Z/SZT módo
osítás
A TSZT mód
dosításával összhangb
ban az érinttett terület a HÉSZ öveezeti tervéb
ben és a
szzabályozásii tervben különleges
k
sportterület övezetből (Ksp) jeellemzően zártsorú
z
beeépítési mó
ód szerint beépíthető
ő általános intézmény
yterületbe, azon belüll Vk-Z/2
ép
pítési öveezetbe kerrül a száállásjellegű funkciók (szállodaa, apartmaanházas
üd
dülőfalu, sttb.) megnö
övelt terüleeten történő minél ru
ugalmasabb
b elhelyezh
hetősége
érrdekében.
Feenti módo
osításhoz kapcsolódó
k
óan a HÉSZ övezetti tervében
n és az SZT-ben
S
m
megszűnik
a sporttelep
p és a term
málfürdő között jelölt (és
( telekkö
önyvileg idő
őközben
kiialakított) közút,
k
mintt közlekedési terület,, tekintve, hogy
h
a Fürrdő utca és a Vajda
laakótelep (v
valamint a mögötte
m
léévő közpark és látván
nytó) közöttt nincs felltétlenül
szzükség átm
menő gépjáármű forgalomra. A törlés indok
ka továbbáá, hogy a jelenlegi
kiijelölés korrlátozza a különböző
k
r
rekreációs
funkciók (sstrand és termálfürdő
ő, sportéss ahhoz kapcsolódó
k
ó rendelteetések, száállásfunkció
ók, stb.) rugalmas területi
bő
ővítését, illetve egymááshoz való közvetlen funkcionális kapcsoló
ódását.
A kibővülő intézmény
yterületen – jelen módosítás
m
a
alapján
imm
már nem helyhez
ötötten – azonban
a
to
ovábbra is kötelező (rrajzi és szö
öveges) eleemként szeerepel a
kö
Fü
ürdő utca és a közzcélú zöldtterületek (közpark-p
parkerdő tterület, láttványtó)
kö
özötti gyallogos-kerék
kpáros kap
pcsolat bizztosítása, mely
m
a ko
onkrét fejleesztések
ismeretében
n megvalósulhat magáánútként, vagy
v
korlátlan közhassználatú kö
özterület
a
telek
k (telkek) tulajdonossaival törtéénő megálllapodás
kiialakításávaal is az adott
keeretében. A magánuttakra vonaatkozó előíírások – jeelen területrészen tú
úlmutató
álltalános igéényként – helyet
h
kapn
nak jelen HÉ
ÉSZ módossításban (láásd 13. fejezzetben).
A tervezett szálloda és a term
mál közötti közvetlen
n átjárást az építési övezet
záártsorú beéépítési mód
dja és az ép
pítési hely rajzi
r
ábrázo
olása biztossítja.
A szabályozzási konceepció részeeként szerrepel az épületmaga
é
asság diffeerenciált
óterület fellé eső oldaalon (megh
határozott sávban)
szzabályozásaa, nevezeteesen a lakó
azz övezetree előírt érrtéknél alaacsonyabb értékben történő m
meghatározása és
tö
öbbszintes növénysáv
v előírása a HÉSZ szöv
veges részében.
Szzöveges öv
vezeti előíírás formáájában bizztosítandó a termálffürdő gyóggyászati
réészlegének gépjármű
űvel történő közvettlen megk
közelíthetősége, valaamint a
teerápiás részzleg közeléében történ
nő parkolóh
helyek kialaakítása.
Azz SZT Ksp
p övezet ép
pítési helyrre vonatko
ozó szabály
yozása olyy módon módosul,
m
ho
ogy a konk
krét építéssi hely ábrrázolást fellváltja a be nem épííthető hely
y határa
jeelölés (mely
y a meglévő
ő sportpály
yák területéét fedi le), valamint
v
azz elő-, oldal-, hátsó
keerti határv
vonal szöveeges megh
határozása. Ezen mód
dosításra aazért van szükség,
s
ho
ogy a szab
bályozás a telken
t
belü
ül a jelenleeginél rugaalmasabban
n tegye leh
hetővé a
Peerutz Stadion későbbii átépítésétt (klubház bővítése,
b
leelátok korszerűsítése,, stb.)
Feenti módossítások a szzabályozássi tervlapon
n ábrázoltaakon kívül a HÉSZ Vk
k-Z/2 és
Ksst/1 építéssi övezetein
nek szövegees előírásaiinak módossítását is iggénylik.
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Környezzetalakításs
A környezetalakítási jaavaslat a száálloda telep
pítését továábbra is a F
Fürdő utca mentén
kiialakult térrhez kapcso
olódóan jav
vasolja, lehetőleg oly módon,
m
hoggy a tér felő
ől minél
kaaraktereseb
bb, zárt haatású építészeti térfall jöjjön létrre, melyneek egyebek
k mellett
ellőnye az iss, hogy a mögöttes
m
sttadion leláátójának, nem
n
túl igéényes megjjelenésű
háátsó frontjáát kitakarjaa a tér látváányából.
Feentieket a HÉSZ
H
vonattkozó övezeti előírásaa biztosítja..
A szálloda fő
őbejárata a Fürdő térrről nyílik, a reprezen
ntatív bejárrattól a parrkosított
teerületen keresztül
k
k
kiépítendő
átlós gyaalogos ten
ngely vezet a strand és a
teermálfürdő átalakítáás után összevonta
ö
n kialakíttandó új közönségfforgalmi
beejárathoz (lásd a B jellű terület issmertetésénél).
A szálloda és
é a termálfürdő közv
vetlen funk
kcionális kaapcsolatát az emeleti szinten
léétesítendő hídszerű átjáró
á
bizto
osítja, amellynek űrszelvényét ú
úgy kell mééretezni,
ho
ogy megfeeleljen a gyalogos-kerékpáross forgalom
m, illetve igény essetén a
géépjárműforrgalom átveezetése száámára is.
A szálloda parkolási igéényét telkeen belül kelll megoldan
ni, a javaslaat szerint az épület
sp
portcsarnok
k felé eső épületszárn
é
nya alatt méélygarázsban, illetve a telek stad
dion felé
esső oldalán felszíni
f
parrkolóban.
Azz üdülőfalu
u az átsorolandó sporrtterület heelyén tervezett, az inggatlan gépjáárművel
tö
örténő meggközelítésee a sportcssarnok melllett kialak
kított közúttról javaso
olt. Attól
fü
üggően, hoggy a hoteléépület és azz üdülőfalu
u önálló inggatlanként vvagy egy teelken és
kö
özös üzem
meltetésben
n fog funkcionálni, különböző
ő útkapcsolati mego
oldással
(k
közútról vaagy magánú
útról) történhet a meggközelítés.
Közlekeedés
HÉSZ övezeti
ö
terv
vében és az
a SZT-ben megszűnik
k a sportteelep és a teermálfürdő
ő között
jelölt kiszabályoz
k
zott kiszolggáló út, tek
kintve, hoggy a Fürdő
ő utca és a Vajda laakótelep
(valamiint a mögötte lévő kö
özpark és láátványtó) között
k
ninccs feltétlenü
ül szükség átmenő
gépjárm
mű forgalom
mra.
Fenti változás
v
elllenére továábbra is szzerepel a Fürdő
F
utcaa és a közcélú zöldteerületek
közötti gyalogoss-kerékpáro
os kapcso
olat biztossítása, meely a kon
nkrét fejleesztések
y korlátlan
n közhaszználatú közterület
ismerettében meggvalósulhatt magánúttként, vagy
kialakíttásával is. A tervezeett szállod
da és a teermálfürdő
ő közötti k
közvetlen átjárást
lehetőv
vé tevő hídsszerű épüleetrész alattt a közúti űrrszelvény biztosítand
b
dó.
A tervezett fejleszztések park
kolási igény
yét telken belül
b
kell kielégíteni.
Közmű
A kiépíttett közmű
ben az elláátást biztossítani tudják. Mivel
űvezetékek a terület környezeté
k
a közép
pnyomású gázvezeték
g
k csak a Fürrdő utca ny
yomvonalán
n került kiéépítésre, a szálloda
s
és az üd
dülőházak számára a Sportcsarn
nok északi oldalán is ki
k kell építeeni a gázveezetéket.
A jelenlleg kiépített gravitáciiós szennyvízcsatornaa a 6356/5
5 és 6356//4 hrsz.-ú telkeken
t
belül haalad, a hoteel építéseko
or ennek kiiváltása szü
ükséges.
Zöldfelü
ületek
Az átso
orolás ugyan számszak
kilag csökk
kenti az elő
őírt minimáális zöldfelü
ületi arányt, de ezt
ellensúlyozza a sportterü
ület edzőp
pályáinak extenzív gyepfelüleete helyéb
be lépő
intenzív
vebb kond
dicionáló haatású, fa- cserjec
és gyepszinten
g
n létesülő n
növényállo
omány a
szállásh
helykínálatt bővítéséree tervezett központi vegyes
v
terü
ületen.
A hoteelépület megvalósítá
m
ása maga után vonjja a fürdő
őkomlexum
m előtti tér még
rendezeetlen részéének parkossítását a jellenlegi burkolatlan paarkoló helyyén.
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Környeezeti állapott
A terveezett átsoro
olás és az egyéb
e
szabáályozási vááltoztatások
k a környezeti állapotot nem
rontják
k, hiszen a hotelépület megvalósításával a város egy igen értékes, de eddig
alulhasznosított, ideiglenes kialakítású
k
értékes terrülete kerü
ül rendezéssre, beépítéésre.
A Fürdő
ő utca melletti tér paark jellege erősödik a mélygarázzsba és telk
ken belülree kerülő
parkoló
ókkal.
B jelű terület:
t
a strand bejá
árati előterrének rend
dezése

Városreendezés
Feljeszttési elképzeelések
A jelenlegi strand
s
és termálfürdő
t
ő-komplexum bejárattai üzemeltetői szem
mpontból
áttértékelésre kerültek
k, különös tekintetttel arra, hogy a strandra érkező
tö
ömegforgalom közvettlen bejutáása a stran
ndkertbe jelenleg
j
neem megold
dott. Az
ellőzetes elkéépzelések szerint
s
az Uszoda
U
és a Termálfürrdő épületeei közé (a jelenlegi
össszekötő fo
olyosó hely
yén) egy új
ú fogadóépület létessülne, melyy egy hely
yen és a
váárosi közp
parkolóból a legrövid
debb úton megközelíthetően b
biztosítja a strand
m
megközelíté
sét, valam
mint innen elérhető lesz
l
a gyógyfürdő éss az uszod
da is. A
fo
ogadóépüleet, mint a strand és a fedeett fürdőeegyüttes k
központi eleme
e
a
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taanulmányteerv szerin
nt magába foglal eggy 34 szo
obaegységees fürdőho
otelt is,
am
melynek szzintén közv
vetlen kapcsolata lesz a fürdőegy
yüttessel éss a stranddal.
Feentiek miattt szükségeessé vált a komplexu
um előtti kö
özterületek
k újragondolása is,
kü
ülönös tek
kintettel a reprezentatív bejáraat előtti téér átmenő forgalomttól való
teehermentessítése és átadása
á
elssődlegesen
n a gyalogo
os forgalomnak, valaamint a
fü
ürdőhotelbee érkező veendégek foggadóterekéént.
Területf
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
A TSZ-ben az uszoda és stran
nd meglév
vő bejáratta előtt veezetett szeerkezeti
jeelentőségű kiszolgáló út nyomv
vonala mód
dosításra kerül,
k
a kemping bejááratát a
Fü
ürdő utcán
n kissé elkanyarodva a jelenlegi parkoló
p
széélén kijelölt nyomvon
nalon éri
ell. A közlek
kedési terü
ület módo
osítása köv
vetkeztében
n a különlleges stran
nd (ST)
teerületfelhassználás kibővül a kom
mplexum elő
őtti területtre.
Övezet és szabályo
ozás – HÉSZ
Z/SZT módo
osítás
A jelenlegi strand
s
bejáárat előterrében a kö
özlekedési övezet (Kö
öu) módossításával
kiibővül a strrand övezett (Kst/1).
A strand öv
vezetnek a fürdőkomplexum elő
őterét képeező azon rrészének korlátlan
k
kö
özhasználaatát (lekerrítésének tilalmát), amely jeelen mód
dosítás keeretében
kö
özlekedési területből kerül stran
nd övezetbe, továbbraa is biztosíttani szüksééges, ezt
a HÉSZ módosítás szöv
veges előíráásként rögzzíti.
Környezzetalakításs
A javasolt változtatás
v
fő célja, hogy
h
az usszoda-, straand-, term
málfürdő össszevont
fő
őbejárata és
é a jelenlegi nyakttag helyén létesülő fogadóépü
ület és fürrdőhotel
beejárata előtt egy gyallogos díszttér alakuljo
on ki, a freekventált teerületrészeen ne az
áttmenő gép
pjárműforggalom, han
nem a szzállóvendéggek és gyyalogos láátogatók
céélforgalma domináljon
n. Fentiek érdekében
é
a közút a jelenlegi paarkoló széléén vezet
to
ovább a keemping főb
bejáratáhozz és a Külsső Várkertt mögöttess távlati fejjlesztési
teerületeihez. E megolldás egyútttal lehető
ővé teszi, hogy a teermálfürdő
ő és az
ob
bjektum hő
őellátását szolgáló, de
d az épületegyüttestől kissé ttávolabb teelepített
gáázfogadó – a gáztö
örvény vo
onatkozó előírásaikn
nak megfeelelően - azonos
teelektestre kerülhessen
k
n.
A szerkezetii jelentőséggű kiszolgáló út nyom
mvonalának
k módosítássa során szzempont
vo
olt a kialak
kult állapott elemeinek (buszparrkoló, kerékpártároló
ó, személyggépkocsi
paarkolók) lehető leggnagyobb mértékű megtartása, a közműlétesítmények
(ggáznyomás-szabályozó, trafóházz) helyben tartása.
t
Közlekeedés
A telep
pülésrendezzési eszközzök tervezzett módossítása fő- és
é gyűjtőútthálózati ellemeket
nem érrint. A kiszo
olgáló útháálózat vonaatkozásában
n változás, hogy a Kü
ülső Várkerrt távlati
fejlesztési területtének feltáárását a Fü
ürdő utca felől bizto
osító szerk
kezeti jelentőségű
útkapcssolat vonallvezetése kismértékb
k
ben módossul. Az uszzoda és strrand épüleete előtt
elhalad
dó feltáró út nyomv
vonala a fürdőkomp
f
plexum új összevontt főbejáratta előtt
megnöv
vekedő gy
yalogosforggalom, valamint a fürdőhoteel vendégeinek foggadására
kialakíttandó tágaasabb és reprezentaatívabb gy
yalogos elssőbbségű ffelület kiaalakítása
érdekéb
ben kismérrtékben elh
húzásra keerül a városi közpark
koló irányáába. A beav
vatkozás
gyakorllatilag aligg érinti a már meglévő
m
kö
özlekedési és közm
mű infrastrruktúrát
(buszpaarkoló, kerékpártárolló, gázfogad
dó, trafó).
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A fürdő
őhotel meggépítése már
m szerepeelt a hatállyos tervek
kben is, a parkolási igények
kielégíttése tovább
bra is a szomszédos önkormányzati tulajdo
onú Kst/2 ö
övezeti bessorolású
területeen tervezettt.
Közmű
A Várk
kertfürdő közműellátá
k
ása biztosíított, a főb
bejárati épületbővítésst már a hatályos
h
tervek is tartalm
mazták. A gáznyomás
g
-szabályozó telken belülre
b
kerrülése bizttosítja a
t
fűtéés helyett újra
ú a gázzaal történő fűtés
f
megvaalósítását, illetve a
korábbi pellettel történt
m szükség szerinti kombináláását.
kétféle hőellátási mód
ületek
Zöldfelü
A stran
nd jelenlegi főbejárata előtti közlekedéési terület besorolássának mód
dosítása
meglév
vő növényáállományt nem bolyggat, a gyallogos elsőb
bbségű elő
őtér reprezzentatív
megjeleenése árn
nyékot ad
dó lombos fák teervszerű telepítésév
t
vel és deekoratív
növény
ykiültetések
kkel jelenttősen foko
ozható. A téren jeleenlévő közműlétesítmények
takarássa cserjeszintű beültettésekkel biztosítható.
Környeezeti állapott
A külön
nleges starn
nd terület kiterjesztése a tényleeges térbelii állapotot lényegében
n csak a
forgalomszervezéésben és a gyalogos elsőbbséggű felületek
k megnöveekedésében
n érinti.
Utóbbiaak esetén az
a alkalmazzandó burk
kolatok hely
yes megvállasztása és a tér növényekkel
történő
ő gazdagítáása mind biológiai, mind esztétikai érteelemben jaavítja a kö
örnyezet
állapotáát.
TSZT éss HÉSZ mód
dosítás

Javassolt TSZT kiv
vonat
KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
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Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
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HÉSZ jaavasolt övezzeti terv

dosítással érintett területek
t
építési öv
vezeti előírásai az alábbiak szerint
A mód
módosu
ulnak:
30/A. §
Vk-Z
Jellemzően
n zártsorú beépítési mód
szerint beépítheető általános intézményter
i
rület
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Azz építési övezeet a vegyes funnkciójú intézm
mények elhely
yezésére szolggáló terület.
A Vk-Z/1 építéési övezetbenn nyeles telekk - a közterü
ületi kapcsolatttal jelenleg nnem rendelkeező telkek
meegközelítésénnek biztosításáát kivéve - nem
m alakítható ki.
k
A Vk-Z/1 építéssi övezetben átmenő
á
telek mindkét
m
utcai frontja az előírásoknak megfelelően beép
pítendő.
A Vk-Z/1 építéési övezetbenn – ahol a szaabályozási terrv másként neem jelöli – aaz utcavonali telekhatár
eggyben az építési vonal is.
A Vk-Z/1 építéési övezetben a szabályozáási terven előíírt tetőmagassság (UHM éss ÉLP közötti távolság)
miindig a tényleges UHM-hezz mérendő.
A Vk-Z/1 építéssi övezetben kétszintes
k
tetőőtér nem alkalm
mazható, a maanzárd tető keerülendő.
A Vk-Z/2 építéési övezetben a Vajda lakóttelep kisvárosias lakóterüleetétől mért 30 m-en belül azz épületek
éppítménymagasssága legfeljebbb 6,5 m lehett.
A Vk-Z/2 építési övezetben az
a épületek Füürdő utca felő
őli homlokvonnalának legalábbb 60%-át a Fürdő
F
utca
fellőli telekhatárrtól mért 15 m-en
m
belül keell elhelyezni. A telekhatárr és az épülett homlokvonaala közötti
telleksávot közhhasználatra átaadott területként kell kialakíítani.
KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
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(9)

(10)

A Vk-Z/2 építéési övezetben a kerékpáross és gyalogoss átvezetés a szabályozási terven jelölt kapcsolati
iráányban legaláább 6 m széleességben, vallamint a gyóg
gyászati részlleg gépjárművvel való meg
gközelítése
leggalább 12 m szélességben
s
k
közforgalom
c
céljára
megny
yitott magánútt kialakításávaal, vagy - meg
gállapodás
alaapján - korlátllan közhasznáálatra átadott területként
t
bizztosítandó.
Azz építési telkkek kialakítássánál és beéppítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/a számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezetii jellemzőket és
é határértékeeket kell alkalm
mazni:
18/a. szám
mú táblázat

Építési

K
Kialakítható

Beépítési

övezet
jele
Vk-Z
Vk-Z/1
Vk-Z/2

legkisebb
telekméret
1200 m2
1200 m2
4000 m2

mód
zártsorú
zártsorú
zártsorú

Beépítettségg
megengedettt
legnagyobb
mértéke
60 %
60 %
60 %

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

legnagyobb

4,5 m
4,5 m
6,0 m

7,0 m
8,0 m
13,5 m

legkisebb
mértéke
20 %
20 %
20 %

Terepszint
aalatti beépítés
llegnagyobb
mértéke
60 %
60 %
80 %

KözműveK
sítettség
mértéke
teljes
teljes
teljes

42. §
Kst
S
Strandterülete
ek
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A Kst/1 építésii övezetben a strandolási és gyógyfürd
dő funkciót szzolgáló és azzokat kiegészíítő, illetve
kiszolgáló szolggáltató, vendéglátó, illetve sportlétesítmé
s
ények helyezhhetők el.
A Kst/1 építéssi övezetnek a Kst/2 övezzet felőli elő
őkerti részét - megállapoddás alapján - korlátlan
köözhasználatra átadott területtként kell kialakítani.
A Kst/2 építési övezetben csaak a Kst/1 épíítési övezeten
n elhelyezhető funkciókat kiiszolgáló kereeskedelmi,
szolgáltató és vendéglátó építtmények, valaamint egyéb közhasználatú
k
parkoló terüleetek létesíthetők.
Azz építési övezzetben telket, építési területtet alakítani, új
ú épületet elhhelyezni, vagyy a meglévő épületeket
bőővíteni csak azz építési övezeet egészére kitterjedő szabállyozási terv allapján szabad.
A Kst/2 jelű éppítési övezet üdülőházas
ü
üddülőterülettel határos telekhhatára menténn legalább 5,0
0 m széles
hááromszintű (gyyep, cserje, lombkorona sziinten) növényáállomány létessítendő.
Azz építési telkkek kialakítássánál és beéppítésénél, ill. szabályozásii tervben a 229. számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezetii jellemzőket és
é határértékeeket kell alkalm
mazni.

29. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
K
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kst/1
Kst/2

30.000 m2
20.000 m2

Szabadonálló*
S
Szabadonálló

20%
10%

*/
**/

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m
3,0 m

Zölldfelület
leggkisebb
m
mértéke

12,5 m
4,5 m

660%**
40%

Tereepszint
allatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
70%
10%

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes
teljes

Kivétel: ahol a szabályozási teerv az építési heelyet ettől eltérő
K
ően határozza meg.
m
A szabadtéri víz
ízfelületek is beeszámíthatók.
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3.

VÁ
ÁROSI KE
ERTÉSZET ÉS PISZTRÁNGOS TÓ ELH
HELYEZÉSE
E A HANT
TAI ÚT
TÉRSÉGÉBE
EN

3.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A módosítással érintett
é
terrület a várros déli fellén, Nagyh
hanta várossrész külteerületén
helyezk
kedik el. Azz önkormáányzati tulaajdonban léévő 0805/5 hrsz.-ú fföldrészlet a Külső
Veszpréémi útról leeágazó és az
a Öreg-heggyre felvezeető Hantai útról közellíthető megg.
A módo
osítás céljaa városi kerrtészet és pisztrángos
p
s tó kialakíítása, ahol a városi paarkokba
kiülteteendő virággok termeesztését, valamint
v
értékesítés
é
pisztráng nevelőt
i célból p
kívánnaak kialakíttani, továb
bbá a tev
vékenységeekhez szük
kséges kisszolgáló épületek,
építmén
nyek elhely
yezése terv
vezett.
A terveezett válto
ozás a TSZ
ZT, valamin
nt a HÉSZ (övezeti terv
t
és a vvonatkozó övezeti
előírássok) módossítását igén
nyli, szabá
ályozási terrv készítésse nem vált szüksége
essé.

KASIB MÉRN
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3.2. Viizsgálatok

A terüllet adottság
gai
Városreendezés
A mód
dosítással érintett terület
t
a Hantai úttól
ú
észak
kra fekvő 0805/5 hrsz.-ú
önkorm
mányzati tu
ulajdonban lévő, nagy
y részén szzántó műv
velési ágú, a terület délkeleti
d
sarkát átszelő
á
föld
dút mentén
n út, ettől keeletre erdő
ő művelési ágú
á külterü
ületi földrészlet.
A vizsgált terület beépítetlen
b
n, a szántó művelési ágú
á telekréssz jelenleg napraforgó
óval van
ve.
beültetv
A terülletet nyugaatról meglévő, illetvee tervezettt kertvárossias lakóteerület, keleetről - a
Tapolcaa patak egy
ykori medeervonalán túl - az Öreghegy kerrtes mezőggazdasági területei
t
határolják.
Az egyk
kor 31 db vízimalmot
v
t hajtó Tap
polca patak
k medrét (aazt követőeen, hogy a patak a
szén és bauxitbáányászat következtéb
k
ben a 1970-es évek
kben a taapolcafői források
f
kkenése miiatt elveszttette vízutáánpótlását)) a terület mellett
vízhozaamának jelentős csök
egyes szakaszoko
s
on feltöltöttték és azótta a kiskerttes ingatlan
nokat kiszo
olgáló közllekedési
és közm
műterületkéént funkcio
onál.
A közelmúltban a Tapolcafő
ői forrásbó
ól a vízután
npótlás ism
mét megind
dult (elértee a 400
l/perc vízhozamo
v
ot, mely akáár további 100%-kal is növeked
dhet 15 éveen belül), de
d A víz
jelenlegg hasznosíttatlanul follyik el a Ho
orgas éren keresztül a Marcal fo
olyóba. Miv
vel Pápa
város önkormány
ö
yzata szerretné visszzaállítani az
a élő vízfolyást elk
készült a Tapolca
medrén
nek revitaliizációs terv
ve (készítettte: VÍZ-KÖRNYEZET Kft. 2012.).
A jelen
n módosíttással érin
ntett térséégben – a fent em
mlített okokból kifollyólag mederk
korrekció is tervezett, melyh
hez a szü
ükséges teelekrendezzés már részben
megtörrtént. Az öv
vezeti válto
ozással érin
ntett 0805//5 hrsz.-ú földrészlet
f
mellett kiaalakított
0805/4
4 hrsz.-ú tellek a patak
k újonnan kialakítandó
k
ó nyomvon
nalszakaszáának része.

K
Kivonat
a fölldhivatali alaptérképből
KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

29

PÁP
PA TSZT, HÉS
SZ és SZT résszleges módossítása

A vizsggált terület a TSZT-ben erdő terü
ületfelhaszználásba so
orolt, a Han
ntai út men
ntén egy
keskeny
y sáv parkoló céljára kijelölt közlekedési terület.
t
Fen
ntieknek m
megfelelően
n a HÉSZ
övezeti térképén a terület döntő
d
hányaada E-VE jeelű védelm
mi erdő öveezetbe, a paarkolóra
fenntarrtott rész kö
özlekedési övezetbe tartozik.
t

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Hattályos SZT k
kivonat

Tulajdo
onviszonyokk vizsgálata
a
A tulajd
donviszony
yok vizsgálaata a 2016.. 06. 30-i keltezésű tu
ulajdoni lap
pok alapján
n készült
az önko
ormányzat adatszolgááltatása alapján.
A módo
osítással érrintett terü
ület a 0805
5/5 hrsz.-ú
ú ingatlan egy részétt érinti, meely Pápa
Város Önkormány
Ö
yzata tulajd
donában vaan.
HRSZ
0796/1
1

TERÜLET
3571

CÍM
-

MŰVEL
LÉSI ÁG
kivett Tapolca-patak

0796/3
3

1418

-

kivett Tapolca-patak

0805/1
1

239

-

kivett út

0805/3
3

1011

-

szántó és út
ú

0805/4
4

665

-

szántó

0805/5
5

2.4736

-

szántó
kivett út
rét

TULAJD
DONOS
Közép-Dunáántúli
Vízügyi Igazggatóság
Közép-Dunáántúli
Vízügyi Igazggatóság
Pápa Város
Önkormányzzata
Pápa Város
Önkormányzzata
Pápa Város
Önkormányzzata
Pápa Város
Önkormányzzata

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
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MEGJEG
GYZÉS
Magyar Állam (eredeti
felvétel)
Magyar Állam (eredeti
felvétel)
E-ON vezetékjjog 58 m2
területre
E-ON vezetékjjog 27 m2
területre

E-ON bányaszolgalmi jog
és védősávi ko
orlátozás
E-ON vezetékjjog 2621
m2 területre
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A terüleet jelenlegi állapota

Terv
vezési terüleet a Nagyhantai malom felől

H
Hantai
út

Mód
dosítással érrintett terüleetre bevezettő földút

A mód
dosítással érrintett ingatllanon átvezeető
földú
út, mellette a telek beerrdősült részee

A szomszédos kiskertes
k
terrületet feltárró földút,
részzben a Tapollca patak eggykori nyom
mvonalán

Közlekeedés
A módo
osítással érintett
é
területet az Öreghegy
Ö
kertes
k
mezzőgazdasággi területétt feltáró
Hantai útról lehett megközelíteni, ameely a Külső Veszprém
mi útnál kap
pcsolódik a városi
főúthálózathoz. Az érintett szakaszon
s
mezőgazdaasági parceellák közöttt vezető Hantai út
kiszolgááló szerepk
körű, kétiráányú forgallom lebony
yolítására alkalmas
a
bu
urkolt út.
A körn
nyezetéhez képest töltésszerűen
n kissé megemelt szzinten kialakított küllterületi
jellegű útszakasz mentén
m
járrda nincs kiiépítve.
Közmű
A 0805/5 hrsz.--ú földrésszleten hosszában áthalad
á
a középnyo
omású gázzvezeték
(védőtáávolsága épülettől:
4 m), vallamint tőlle nyugatrra a 20 k
é
kV-os elek
ktromos
szabadv
vezeték (biiztonsági öv
vezete: 5 m).
m
A Hantaai út alatt víz
v gerincveezeték (90 KPE) és kissfeszültséggű szabadveezeték épüllt ki.
KASIB MÉRN
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Zöldfelü
ületek, táj- és természzetvédelem
m
A vizsggált ingatlan
n délkeleti fele beerd
dősült, a faállományt jellemzően
n jó állapottú fa- és
cserjefaajok alkotjják. A növ
vényzetre jellemző a jól beállt, többsziintes állom
mány. A
területeen – a terrmesztési célú ültetv
vényeken kívül
k
- egy
yéb zöldfeelületek, fáás szárú
növény
yállomány nem
n
találhaatók.
Termésszetvédelm
mi és Naturra 2000-es területek nem érintik sem a ttervezési teerületet,
sem annak környeezetét.
Termésszeti szemp
pontból kieemelendő eleme
e
lehett a területn
nek az egyk
kori Tapolca-patak,
melyneek növény- és állatviláága a víz vissszatértéveel ismét jeleentős szereepet tölthett be.
Környeezeti állapott
A mód
dosítással érintett
é
területen éss környezeetében leveegő-, illetvve zajszenn
nyezést,
valamin
nt rezgéstterhelést okozó
o
tevéékenységett nem follytatnak, zzavaró körrnyezeti
terhelés nem érzéékelhető.
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3.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
Az önko
ormányzatt a területen
n városi keertészet és pisztrángo
os tó kialakítását terveezi, ahol
a váro
osi parkok
kba kiültettendő viráágok termeesztését, valamint
v
éértékesítésii célból
pisztrán
ng nevelő
őt kívánnaak kialakíítani, továábbá a teevékenységgekhez szükséges
kiszolgááló épületeek, építmén
nyek elhelyezése terveezett.
Az előzzetes elgon
ndolások szerint
s
a pisztrángo
p
medencék) vízutánpó
ótlása a
s tavak (m
Tapolcaa patakból történne, amennyibeen a növek
kvő vízhozaam ezt leheetővé teszii. Ennek
hiányáb
ban, illetve kiegészítééseként a szzükséges vízellátás a Hantai úton kiépítettt 90 KPE
vízvezeetékről is megoldható
m
.
Területf
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
A fejlessztési elkép
pzelések meegvalósítássához a 080
05/5 hrsz.--ú földrészllet mintegy
y 2,5 haos száántó műv
velési ágú
ú területréésze a jelenlegi erdő
e
terü
ületfelhaszn
nálásból
mezőgaazdasági területbe sorrolandó át.
A parko
oló céljára kijelölt
k
közzlekedési teerület megsszűnik, naggyobbik réssze mezőgaazdasági
területb
be, kisebb
bik hányaada pedigg a kialaakult állaapotnak m
megfelelően
n erdő
területffelhasználáásba kerül.
Az ingaatlan fentieeken kivüli, út és erdő
ő művelési ágba tarto
ozó részéneek erdő bessorolása
nem vááltozik.
Jelen tervmódosí
t
ításnak neem volt feeladata a Tapolca patak
p
tervvezett nyom
mvonalkorrekcciójának TSSZT és HÉSSZ keretébeen történő lekövetésee, melyet azz összefügggések és
a szüksséges egyééb szabályo
ozások véggrehajtása miatt javaasolt a pattak teljes hosszán
h
egyidejűleg, célszeerűen a város teljes közigazgatá
k
ási területéére 2018 véégéig elkésszítendő
új TSZT
T és HÉSZ keretében
k
r
rendezni.

Javasollt TSZT kivo
onat

HÉSZ javasolt öveezeti terv

Övezet - HÉSZ mód
dosítás
A TSZT
T módosítáásának meggfelelően a védelmi erdő terülletén kijelö
ölt mezőgaazdasági
terület a HÉSZ öv
vezeti rendsszerében az
a MG-ÁLT jelü általán
nos mezőggazdasági övezetbe
ö
kerül áttsorolásra.
A terveezett piszttrángos tó miatt a HÉSZ vonatkozó elő
őírása kieggészül a halászati
h
tevéken
nység végzéésére utaló
ó szövegréssszel.
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A minttegy 2,5 haa-os telken
n a beépítthető terület - a von
natkozó 3%
%-os beépíítettségi
2
2
mérték
k alapján - legfeljebb 760 m leh
het, ezért a kb. 1500 m alapterü
ülettel előirrányzott
üveghááz gerincm
magassága nem
n
halad
dhatja megg a 9,0 m-t,
m így az OTÉK vonatkozó
előírásaainak megffelelően a beépítettség
b
g mértékéb
be nem szám
mítandó beele.
A módo
osítással érrintett terüllet övezeti előírásai azz alábbiak szerint módosul:
MEZŐGAZ
ZDASÁGI TE
ERÜLETEK
61. §
MG-ÁLT
Általánoss mezőgazdassági terület
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)

Azz övezet a mezzőgazdasági hasznosítás
h
– elsődlegesen
e
a növénytermeesztés – céljárra szolgál.
Orrszágos főút külterületi
k
szak
akasza menténn az út tengellyétől számítoott 50 m-en bbelül, országoss mellékút
küülterületi szakaasza mentén azz út tengelyétőll számított 30 m-en
m belül építtmény nem helyezhető el.
A birtokközpontt, illetve a kieegészítő közpoont kivételévell az övezetbenn, a 12.000 m²²-t meghaladó
ó nagyságú
birrtoktesteken, földrészletenké
f
ént legfeljebb egy
e lakóépülett helyezhető ell max. 4,5 m éépítménymagaassággal és
maax. 200 m² beéépített bruttó allapterülettel.
Azz övezet területén legfeljebbb 2,0 m maggas, maximum
m 0,5 m tömöör lábazattal rrendelkező átttört kerítés
léttesíthető.
Azz övezetben ellhelyezhető éppületek, építméények tömegfo
ormálásánál, szín és anyaghhasználatánál a környező
tájji és épített körrnyezetbe illeszzkedő karakterrelemeket kell alkalmazni.

Környezzetalakításs
Bár kon
nkrét tervii elképzeléés még nem
m születettt a fejleszttés térbeli elrendezésére, az
alábbi tervezői
t
jav
vaslatok kö
örvonalazzáák a kialakíítás lehetsééges módozzatait.
A terv
vezői javasslat szerin
nt az ingaatlan kiszolgálása a Hantai útról a kialakult
k
földútk
kapcsolatról továbbra is megfelelő, ezen kisszolgáló útrról a kertésszet és piszztrángos
kedvezően kiszo
olgálható. Az élővízzfolyás essetleges feelhasználhatósága miatt
m
a
vízfelüllete(ke)t céélszerű a paatakhoz közel elhelyezni, míg az üvegház és a szociáliis épület
célszerű
űen az út menti
m
sávbaan telepíten
ndő a szüksséges körülljárhatóságg biztosítássával.
Az üveegház 9 m-nél
m
alacssonyabb gerincmaga
g
assággal teervezett, íggy a beép
pítettség
mértéb
be nem szám
mítandó beele, ezáltal a tervezettt kb. 500 m2-es szociáális épület a telken
elhelyezhető.
A létesíítmények teelepítésénéél figyelembe kell ven
nni a földrészletet érin
ntő középn
nyomású
gázvezeeték és 20 kV-os elek
ktromos léégvezeték nyomvonal
n
lát és védő
őtávolságátt, illetve
biztonssági övezetéét.
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Telepítési javaslatt „A” változzat
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Telepítési javaslatt „B” változzat
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Közlekeedés
A terveezett átsoro
olás a térséég közlekedési rendjéében változzást nem igényel, az érintett
földrészzlet gépjárművel törtténő megkö
özelítése a Hantai útrról továbbrra is biztosíítható, a
kertészzetbe irány
yuló kisméértékű szeemély és eseti
e
teherrforgalom lebonyolíttására a
meglév
vő közleked
dési területt – természzetesen a szzükséges feelújításokk
kal és karbaantartás
mellett - alkalmass.
krét fejleszztés tükréb
ben meghaatározandó
ó parkolóheelyek kialaakítására a telken
A konk
belül bő
őséges terü
ület áll rend
delkezésre..
Közmű
A Hantaai úton a beelterületi határig
h
kiép
pített a közzépnyomású gázvezették és a graavitációs
szennyv
vízcsatornaa (NA 20
00 KG-PVC
C). A terv
vezett fejllesztés vízz- és elek
ktromos
közműv
vekkel törtténő ellátássa a Hantaii úton kiépített közmű
űvezetékek
kről megold
dható, a
gáz és a csatorna hiányzó
h
szaakaszának kiépítése szükséges.
s
Zöldfelü
ületek, táj- és természzetvédelem
m
A mód
dosítás meglévő
m
kondicionáló zöldfelü
ületeket nem
n
érintt, a tény
ylegesen
faállom
mánnyal ren
ndelkező teerületrész továbbra
t
is erdő besorrolásban m
marad.
A kertéészet és piisztrángos tó épített létesítmén
nyeinek haarmonikus tájba illessztésére
javasoltt a Hantaai út felőlli telekhattár mentén többszin
ntes (lomb
bkorona-, cserje-,
gyepsziintű) növén
nyállomány
y alkalmazáása.
Környeezeti állapott
A tervezett fejleszztés a növén
nytermeszttés tekintettében megffelel a terüllet jelenleggi
ténylegges használatának, meelyet az üveegház és a szociális
s
ép
pület megjeelenése
hátrány
yosan nem érint.
A pisztrrángos vízffelületének
k megjelenéése gazdagíítja a körny
yezetet, min
nd biológiaai, mid
esztétik
kai szempo
ontból. A terrvezett fun
nkciók által keltett száállítási és szzemélyforggalom
nem száámottevő.
Összessségében meegállapíthaató, hogy a tervezett
t
pisztrángos
p
medencék
k és kertészzeti
tevéken
nységek meegfelelő kiaalakítása éss működésee nem befolyásolja száámottevően
na
környezeti elemek
k állapotát..
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4.

BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE A VAJDA LA
AKÓTELEP
PEN

4.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A módosítással érintett
é
terrület a Vaajda Péter lakótelep északkeletti szélén, a Külső
Várkertt zöldterü
ületével határos
h
m
meglévő
eggészségügy
yi és gyeermekintézmények
(gyerm
mekorvosi reendelő, böllcsőde, óvo
oda) szomszzédságában
n található..
Az önkormányzatt új önálló bölcsőde építését
é
határozta el, a gyermek
korvosi ren
ndelővel
egybeépített jeleenlegi bölccsőde épü
ületrészt más,
m
közössségi, kultturális, igaazgatási
óra kívánják
k hasznosíttani.
funkció
A tervvezett válttozás a TSZT,
T
vala
amint a HÉSZ
H
(öveezeti terv és a von
natkozó
szabályyozási tervv) módosíttását igényylik.
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4.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A hatáályos TSZT
T szerint zöldterület
z
t területfellhasználásb
ba tartozó, a HÉSZ övezeti
térképee, illetve a vonatko
ozó szabály
yozási terv
v (SZT) szerint
s
közzpark besorolású,
beépíteetlen zöldteerületen jellenleg játszzótér található.
A vizsggált területeet keletről a Vajda Pééter lakóteelephez tarrtozó közpo
onti vegyess, délről
nagyvárosias, mígg nyugatról kisvárosiaas lakóterülletek határolják.
orolással érrintett terü
ületre a Vaajda Péter lakótelep bővítése
b
c. szabályozzási terv
Az átso
van haatályban, amely
a
ered
detileg 2003-ban kéészült (72//2003. (VII.19.) hatáározattal
elfogad
dva, illetve 9/2003. (VI.20.)
(
ren
ndelettel jó
óváhagyva)), majd 2010-ben – éppen
é
a
jelenlegg tervezettt bölcsőd
dével szom
mszédos teerületrésztt érintően
n – módo
osították
(21/2010. (XI.12..) rendeletttel jóváhagyva), a teerveket a MEANDER
R SOPRON Építész
Iroda Kft.
K készítettte (vezető tervező: Su
upka-Kováccs Tamás).
Az aláb
bbi ábrákból megállapítható, ho
ogy az emllített telepü
ülésrendezzési eszközzök és a
jelenlegg hatályos TSZT telep
pülésszerkeezeti és terrületfelhaszználási tervvlapja, valaamint az
egybeszzerkesztettt HÉSZ öv
vezeti térk
képe és a HÉSZ öv
vezeti előírrásaiban szereplő
s
jelöléseek nem egy
yeznek megg az SZT-vell.
A követtkező eltéréések tapaszztalhatók:
- A TSSZT tervlaapon nem szerepeln
nek az SZ
ZT-ben jelölt zöldterületek (k
közpark,
sportpaark).
- A TSZT-ben csak
k részben jeelennek meeg az SZT-ben feltünteetett közlek
kedési területek.
ZT-ben a zö
öldterületek és a közlekedési teerületek elttérő jelölésssel szerep
pelnek a
- Az SZ
HÉSZ övezeti térk
képéhez és az
a övezeti előírásokh
e
oz képest.
Az új bölcsőde
b
h
helykijelölé
ése kapcsáán csupán kisebb réészterületree vonatkozzó jelen
tervmó
ódosítás keeretein túlm
mutat a feeltárt eltérrések okán
nak megállapítása, viiszont a
tervező
ő az önkorm
mányzat eggyetértésév
vel célszerű
űnek látta a vonatkozó
ó szabályozzási terv
egésze
tekintettében
a
települlésrendezési
eszkö
özök
ren
ndszerén
belüli
elemek
összehaangolatlansságok
m
megszünteté
ését,
terrmészeteseen
a
ttartalmi
megváltoztatása nélkül.
n

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Haatályos SZT k
kivonat
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Tulajdo
onviszonyokk vizsgálata
a
A tulajd
donviszony
yok vizsgálaata a 2016.. 06. 30-i keltezésű tu
ulajdoni lap
pok alapján
n készült
az ön
nkormányzaat adatszzolgáltatásaa alapján.. A mód
dosítással érintett terület
önkorm
mányzati tu
ulajdonú inggatlan egy részét képeezi.
HRSZ
6311/2
25

TERÜLET
1.1792

CÍM
M
-

M
MŰVELÉSI
ÁG
G
kivett beépítetlen
b
területt

TU
ULAJDONOS
Pápa Város
Önkormányzata

MEGJE
EGYZÉS

A terüleet jelenlegi állapota

A tervezzett bölcsőd
de helyén tallálható játszzótér

Az átsorolandó
á
terület melllett gyalogú
út vezet a
látványtóh
hoz

Tervezett bölcsődee táji környeezete, háttérrben
z
a látványtóv
val
a Külsső Várkert zöldfelülete

Vaajda lakóteleepi házak a ttervezett bö
ölcsőde
felől

Közlekeedés
A terveezett bölcső
őde leendő helyszínétt a Vajda laakótelep beelső utcaháálózata kap
pcsolja a
gyűjtőú
út szerepk
körű Gróff úthoz, amely biiztosítja az
a eljutást a szom
mszédos
városréészekhez, illletve a Belvároshoz.
A módosítással érintett
é
terrület jelenlleg egy meerőleges parkolóval
p
kialakítottt szilárd
burkolaatú zsákutcca végén tallálható, am
mely
a Külsső Várkertt szélén kialakított
k
látványtóhoz vezettő burkolaatlan gyalo
ogútban
folytató
ódik.
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Közmű
A közm
művezetékeek a Vajda Péter lakó
ótelep terü
ületén kiép
pítettek. A jelenlegi bölcsőde
b
mellett víz gerin
ncvezeték (D100
(
KPE
E), középn
nyomású gázvezeték
g
és kisfeszzültségű
földkáb
bel épült kii. A szennyv
vizet a Vajda lakóteleep feltáró útja
ú alatt vezetett graavitációs
szennyv
vízcsatornaa gyűjti össsze és halad
d nyugati irrányban.
ületek, táj- és természzetvédelem
m
Zöldfelü
A terveezési terüleet a hatályo
os TSZT szzerint terveezett zöldtterület beso
orolású. Jelenleg a
területeen egy kö
örbekerítettt játszótéér találhattó, amely részben m
meglévő, részben
tervezeett nagyváárosias-, éss kisvárossias lakóteerületi körrnyezetben
n helyezkeedik el.
Tovább
bá a tervezési területeet északróll üdülőházas tartalék
k-, délkeletrről pedig központi
k
vegyes területek határolják.
h
A zöldffelületeket tekintve
t
a tervezésseel érintett teerület körn
nyezetében
n laza telepítésű, jó
állapotú
ú, vegyes korú,
k
főkéntt faegyedek
kből álló nö
övénycsopo
ortok találh
hatóak. A jáátszótér
területéén kismérttékű a növ
vényállomány, egy-két jó állapotú faegyed
d és néhány
y cserje
találhattó.
Környeezeti állapott
A terveezési terület környezzetében nincsenek a környezetti közegek
k állapotát negatív
iránybaan befolyássoló tényezzők. A terü
ület közvettlen és ann
nak tágabb környezettében is
igen maagasnak mo
ondható a zöldfelületi
z
i arány. Környezeti teerhelés tekiintetében csupán
c
a
közlekeedésből szzármazó levegő-,
l
és zajszenn
nyezésről beszélhetünk, ami egy a
bölcsőd
détől délree található helyi gyű
űjtőútból – Gróf út – származttatható. Ezzeket az
egyébk
ként nem szzámottevő terhelések
t
et a környeező területeek magas zzöldfelületi aránya,
illetve a tervezési területtől északnyuga
é
atra húzódó látványtó
ó megléte k
kompenzáljja.
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Helyi gyűjtőút

- 14 m

Helyi gyűjtőút

- 6,5 m

Gyalogút

- 5m

ZÖLDTERÜLETEK

6343

6311/81

Közlekedési terület

6350

Zkp

Zöldterület (közpark, közkert)

Zsp

Zöldterület (sportterület)

6352

6311/3

A tervlapok a Körzeti Földhivatal Pápa által 2010.04-vel hitelesített térképkivonata alapján készültek.
TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

PÁPA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8500 Pápa, Fő utca 12.

6414

MUNKA NEVE:

Építési övezet határa

Meglévő út

Új szabályozási vonal

Tervezett út

Övezeti
jel

Telepítendő fa

Meglévő telekhatár, közterület határ

Megszüntető jel

Építési határvonal, építési hely
és utcafronti tetőgerinc irányvonala

Meglévő / Tervezett épület

E

Lk-Sz/5

Beépítési
max.
mód
beép. %
max.
min.
ép. mag. telekméret

Z

100

3,5

24

Sz

30

6,5

700

Sz

35

7,5

6000

Lk-Sz/4

Lk-Sz/6

RAJZSZÁM:

SZABÁLYOZÁSI TERV 1 .sz. melléklet

ÉPÍTÉSI ÖVEZETI JELKULCSOK

Lk-g
Építési vonal

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

a
utc
ik
tod
Ha

Szabályozási terület határa

a
utc
ik
öd
Öt

J E LMAGYAR Á ZAT

a
utc
i
r
á
sv
z
lo
Irányadó telekhatár
Ko

a
utc
ik
ted
He

Gróf út

PÁPA, VAJDA PÉTER LAKÓTELEP BŐVÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Sz

30

4,5

700

Sz

30

6,5

600

SZ-1

TELEPÜLÉSTERVEZÉS:

SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK:

SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK:

SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK:

Supka-Kovács Tamás
okl. építész, településtervező
É-1-08-095 , TT-2-08-095
Simon László
építész vezető tervező
É-1-08-0172

Freiler László
közlekedéstervezés
K-1d-1-08/0455

Bruckner Attila
tájtervezés
K-1-19-0244

Zsámboki Károly
elekt. ellátás, hírközlés tervezés
EV-T-1/08-0556, V-T-1/080556

Nagy András
víz- és gázközmű tervezés

DÁTUM:

LÉPTÉK:

MUNKASZÁM:

TERVFAJTA:

2010.09.

M 1:2000

07/2010

Szabályozási terv

GT-08-0134, V3A-2-08-0134, BSZFG-08-134
KBF:15/1989-T-VT-BSZfg/1.j.

Simon Valér
okl. településmérnök

Villamos gerinchálózat

Lk-Sz/7
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4.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
A váross önkormán
nyzata kb. 6000 m2-ees területen
n egy 88 fh
h-es új bölccsőde megépítését
tervezi a Vajda Péter
P
lakótelep bővítéési területee mellett, a meglévő
ő intézményterület
szomszzédságában
n, a Külső Várkert
V
zöld
dfelületéhez kapcsolódó területeen.
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
Területf
- Az új bölcsőde megvalósíításához a TSZT-ben zöldterüleetbe tartozzó terület mintegy
m
m
részének közpon
nti vegyes területbe történő átso
orolása javasolt.
6000 m2-es
- A mód
dosítás kap
pcsán közlekedési terü
ület kijelöléése is történ
nik. A javasslatban szeereplő új
kiszolgááló út a terrvezett bölccsőde keletti oldalán a lakótelep belső fő feeltáró útja és a Rét
utca meghosszab
m
bításában a Külső Várkerten
V
keresztül
k
t
távlatban
ttervezett gyűjtőút
g
között biztosít
b
közzlekedési kapcsolatot
k
t. (Mivel Páápa hatályo
os TSZT a k
kiszolgáló utakat
u
is
közlekeedési terüleetbe soroljja, ezért azz egységessség érdekéében jelen m
módosítás is ezt a
tematik
kát követi.)
- A fen
ntiek melleett javasoltt további módosításo
m
ok a helyzzetelemzés során a hatályos
h
települéésrendezéssi eszközök
kön belül feeltárt eltéréések rendezzésére vonatkoznak.
A hatáályos szabáályozási teervnek meegfelelően a közparrk (és spo
ortpark) övezetek
ö
zöldterületbe, a kö
özlekedési övezetek következete
k
esen közlek
kedési terü
ületbe kerülnek.
(Megjeggyzés: tekiintettel arrra, hogy a lakótelepeen belüli „ú
új” zöldterü
ületek lény
yegében
hibajav
vításként keerülnek be a tervbe, a biológiai aktivitás
a
szzintentartássának igazo
olásánál
ezen vááltoztatások
k nem kerü
ültek beszámításra.)
Övezet és szabályo
ozás - HÉSZ
Z módosításs
- A TSZT módosítáásával összzhangban változik
v
a HÉSZ övezetti terve. A b
bölcsőde teerülete a
jelenleggi közpark ) Zkp besorolásból a szomszédo
s
os intézmén
nyi területttel azonos Vk-SZ/K
V
építési övezetbe kerül
k
az öveezeti param
méterek, illeetve előírássok megválltoztatása nélkül.
n
- A hib
bajavítás kaapcsán a TSZT-ben
T
a lakótelep
pen belül kijelölt
k
zöld
dterületek Z-KP/L
övezetb
be, a Külső
ő Várkert zöldterületé
z
éhez szervesen kapcssolódó zöld
dterületi réészek ZKP/L1 övezetbe, a közlekedési területeek egységesen KÖu öv
vezetbe keerülnek. A hatályos
h
n Köu-3 jelöléssel
j
ellátott gy
yalogút a javított szabályozássi terven grafikai
SZT-ben
jelölésssel kerül feeltüntetésree, tekintve, hogy Pápáán a HÉSZ--ben a gyallogutak edd
dig nem
kerültek külön övezetbe.
Környezzetalakításs
- Az inttézményterrület a lakó
óteleptől ellhúzva kerül kijelöléssre, egyrészt a lakáso
ok minél
kisebb zavarása érdekében
n, másrésztt pedig a bölcsőde kedvező táájolási-ben
napozási
helyzettének biztosítása miattt.
A bölcssőde gépjárművel törrténő megk
közelítése a meglévő
ő intézmények keleti oldalán
kialaku
ult út és parrkolóterüleet meghosszabbításáb
ban tervezeett, innen n
nyílik az inttézmény
gazdasáági kapuja, valamint személybejá
s
árata is.
A park
kolókat (8 db) a kiszzolgáló út mentén, de
d a bölcssőde telkén
n belül kiaalakított
merőleges parkoló
óban javasolt elhelyezzni.
yén kialak
kított játszzótér átheelyezésre k
kerül a teervezett
- A leeendő bölccsőde hely
gyermeekintézmén
nytől délebb
bre fekvő közparki
k
területre.
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Javasolt TSZT kivo
onat

HÉSZ
Z javasolt övvezeti terv

Közlekeedés
- A Rét utca meghoosszabbításában tervezzett távlati gyűjtőútról
g
a Vajda lakkótelep gépjjárművel
történő megközelíttését biztossító közlekeedési kapcsolat érdekéében a terveezett és a jelenlegi
j
bölcsődde között 12 m széles kiiszolgáló útt kerül kiszaabályozásraa.
- A böllcsőde és a kisvárosiaas lakóterüllet között 5 m széles gyalogút ttervezett a lakó- és
intézméényterületet északról övvező közparrk terület (és látványtó)) megközelíítése érdekéében.
Közmű
Az új bölcsőde épület elhelyezésé
e
éhez a Vajda
V
lakótelepen k
kiépült közművek
meghossszabbításaa szükségess.
Zöldfelü
ület
A terüllet övezetéének módo
osítása nem
m befolyássolja a zöld
dfelületek arányát éss annak
negatív
v irányú álllapotváltozzását. A böllcsőde terü
ületének teervezése éss kialakítássa során
újabb zöldfelületi
z
elemek - fa és cserje telepítése, illetve növénykiült
n
tetések kiaalakítása
javasoltt.
Környeezeti állapott
A terveezési terüleet övezetmódosításáv
val nem válltozik a kö
örnyezeti közegek állaapota. A
területttől északraa azonban a hatályos TSZT szerrint megjeleenik egy újj helyi jelentőségű
gyűjtőú
út, illetve a tervezett bölcsőde környezeté
k
ében nő a lakó
l
utak sszáma. Ezeekből az
utakbóll származó
ó levegő-, és zajszen
nnyezés neem számottevő a kö
örnyezeti közegek
k
állapotáát tekintve.
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5.

JU
UHAR UTCA
AI „VÁROS
SGAZDÁLK
KODÁSI TE
ERÜLET" ÁTSOROLÁ
Á
SA

5.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A módo
osítással érrintett két telek Pápaa déli részéén, az Iparii Park váro
os felőli haatárán, a
Juhar utca és a Szaabó Ervin utca
u sarkán
n helyezked
dik el.
A 1925
5/94 és 1925/95 hrrsz.-ú ingaatlanok ko
orábban a városüzem
meltetési funkciók
f
számárra lettek kijjelölve, azo
onban idők
közben azok
k a települéés más részén kaptak
k helyet,
így a céélzott területfelhasznáálás fenntaartása indok
kolatlanná vált. Fentiekre tekinttettel az
önkorm
mányzat elh
határozta, hogy
h
a tárgyi telkek besorolásáát - a rendeeltetésválto
ozásnak
megfeleelően - a kö
örnyező gazzdasági terrületek beso
orolásáhozz igazítja.
A terveezett válto
ozás a TSZ
ZT, valamiint a HÉSZ
Z (övezeti terv) módosítását igényli,
szabályyozási tervv készítésee nem vált szükségess
s
sé.
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5.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A módo
osítással érintett kétt ingatlan a TSZT-ben
n a Gazdassági területtbe, azon belül
b
az
egyéb ipari,
i
gazdaasági terüleetek” kateggóriájába taartozik, mint városgaazdálkodásii terület
(VG), a HÉSZ övezzeti terve Geip-VG építtési övezetbe sorolja.
A területet északn
nyugatról kertvárosia
k
as, északkeeleti irányb
ból kisváro
osias lakóteerületek
határolják, melyeeket a gazzdasági terrülettől a hatályos településre
t
endezési esszközök
ő választ el.
jelölésee szerint meeglévő és teervezett véédelmi erdő
A terülletre a várrosgazdálko
odás elkölttözése után különböző gazdasáági tevéken
nységek
települttek, mint pl. a Juhar utca és a Szabó Ervin
E
utca sarkán új, illetve felújított
f
földszin
ntes épülettekben műk
ködő Faipaari Áruház, valamint az
a ahhoz tarrtozó lapszzabászat
és aszttalos üzem
m, a szomszzédos ingaatlanon ped
dig – az egyelőre még itt funk
kcionáló
városgo
ondnoksági irodán kívül
k
- édeesség nagy
ykereskedéés, szociáliss foglalkozztató és
egyéb bérirodák kaptak heelyet, a váárosgazdálk
kodás közeepes állagú
ú földszinttes régi
épületeeiben és udv
varán.

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Hatályos HÉSZ
H
övezeti terv kivon
nat

dási területre vonatko
ozó építési övezeti
ö
előírások az aalábbiak:
A Várossgazdálkod
36. §
Geip-VG
Városggazdálkodásii terület
(1)
(2)
(3)

Azz építési övezeet a városgazddálkodás építm
ményeinek elh
helyezésére szoolgál.
Azz építési övezzetben nem helyezhetők
h
ell szolgálati laakások, egyháázi, oktatási, egészségügyi, szociális
épüületek.
Azz építési övezeetben
a.))
az előkerrt min.:
5,0 m
b.))
az oldalkkert min.:
6,0 m
6,0 m
c.))
a hátsókeert min.:
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(4)

Azz építési telkkek kialakítássánál és beéppítésénél, ill. szabályozásii tervben a 223. számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezeti jellemzőket és
é határértékek
ket kell alkalm
mazni.
23. szám
mú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Geip-VG

2000 m2

szabadonálló

35 %

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,5 m

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

6,0 m

3 %
35

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes

A terüleet jelenlegi állapota

A Juh
har utca Szabó Ervin utcca felé vezettő
s
szakasza

Édeesség nagykeereskedés és más bérlem
mények
az egykori Városgazdá
V
lkodási Válllalat
telephelyéén

A Juhaar utca Külső
ő Veszprém
mi út felé vezető
szakasza

Faipari Áruházz a Juhar és a Szabó Erv
vin utca
sarkán

Közlekeedés
A területet kedveező úthálózzati kapcso
olatokkal reendelkezik
k. Az Ipari Park felől a Juhar
utca, mint
m
helyi jelentőségű
ű gyűjtőútt határolja és kapcso
olja a váro
osi főútháló
ózathoz,
északkeelet felé a Külső
K
Veszp
prémi útho
oz, délnyugaati iránybaan pedig a 8
83. számú II.
I rendű
főközleekedési út települést
t
e
elkerülő
szaakaszához.
A gyűjtőút 2x1 forgalmi sávos
s
burkolt út, a vizsgált terület mellett járd
dával és
leállósáávval.
A telep
phelyek parkolása telken
t
belül megold
dott, a vássárlók száámára azo
onban a
közterü
ületen is rendelkezésrre áll megálllási-várako
ozási lehettőség.
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Közmű
Az átso
orolandó in
ngatlanok közműellát
k
tása teljes körűen
k
bizztosított. A vízellátás a Szabó
Ervin utcáról,
u
illeetve az in
nnen nyíló 1925/14 hrsz.-ú ingatlanon k
kiépített 110 KPE
vezeték
kről van megoldva.
m
A szennyviizeket a Ju
uhar utcábaan és Szaabó Ervin utcában
lefektettett NA 20
00 KG PVC csatorna vezeti
v
el. Az
A ingatlan
nok gázelláátása a Juhar utcai
középn
nyomású vezetékről
v
telkenkén
nt kialakított leágaazások révvén történ
nik. Az
elektromos ellátáás a 1925
5/14 hrszz.-ú ingatlaanon kiép
pített 20 k
kV-os elek
ktromos
szabadv
vezetékről van megolldva.
Zöldfelü
ületek
A módo
osítással érintett
é
gazzdasági terrületet a jeelenleg hattályos TSZT szerint védelmi
v
erdősáv
vok választtják el a környező
k
laakóterületeektől, mely
yekben az eelszórtan meglévő
m
egy-egy
y faegyed kivételéveel jelenleg faállomány nem tallálható. A környező utcákat
tekintve egy-, vaagy kétoldaali zöldsáv
v jellemző, az utcafáásítás azon
nban szintéén nem
számotttevő.
A vizsggálattal érin
ntett telkek
ken belül a burkolt feelületek do
ominálnak, a növényk
kiültetés
igen cseekély.
Környeezeti állapott
A terüleet jelenlegii funkciói – kis- és naagykereskeedelem, kisüzem, rakttározás, iro
odák – a
környezetüket nem zavarják
k, a gazdasáági bejáratok a lakóteerületekkell átellenes oldalon,
a Juhar és a Szabó
ó Ervin utcááról nyílnak
k, a szállítási forgalom
m a Juhar uttcán bonyo
olódik.
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5.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
A egyk
kor városgaazdálkodássi intézmén
ny céljára kijelölt eggyéb ipari terület átssorolása
gazdasáági (keresk
kedelmi szzolgáltató) területfellhasználásb
ba lényegéében a meegindult
funkció
óváltások irányába
i
m
mutató
válltozás, ameely a továábbi rendeeltetésválto
ozásokat
támogaatja kínálatti jelleggel. Konkrét igényként fogalmazód
f
dott meg a Meister Holz
H
Kft.
részérő
ől a Juhar utca
u
5. száám alatti faaipari telep
phelyen rak
ktárcsarnok
k építése, amely a
jelenleggi övezeti előírások
e
beépítési mértékre vonatkozó előírása miatt nem való
ósítható
meg.

Javasolt TSZT kivo
onat

HÉSZ
Z javasolt övvezeti terv

tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
Területf
A vizsggált területt rendeltetéésváltozás miatt a TS
SZT-ben a gazdasági területekeen belül
átsoroláás történik
k az egyéb ipari gazdaasági kateggóriába tartozó városgazdálkodáási (VG)
területffelhasználáásból kereeskedelmi, szolgáltattó területffelhasználásba a csaatlakozó
gazdasáági területeek besoroláásához igazzodóan.
dosítás
Övezet – HÉSZ mód
A HÉSZ
Z övezeti teervében a terület
t
a TSSZT módossításával össszhangban
n átsorolásra kerül
Geip-VG
G építési övezetből
ö
G
Gksz
–ÜZ jeelű, védőtáávolságot nem
n
igényllő üzemi fu
unkciók,
raktáraak, telephelyek céljáraa szolgáló építési
é
övezzetbe.
A javasolt építési övezet
ö
hatáályos előíráásai az aláb
bbiak:
33. §
Gksz-ÜZ
Védőtávvolságot nem igénylő üzem
mi funkciók, raktárak,
r
telephelyek
k céljára szollgáló terület
(1)

Azz építési övezet a nem zavaaró hatású gazzdasági tevékeenységi célú éppületek, kisüzzemi funkciók
k, raktárak,
tellephelyek elheelyezésére szoolgál.
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(2)
(3)
(4)

(5)

Azz építési övezzetben létesíthhető üzemi területek napi 10
1 tehergépjáárműnél nagyoobb szállítási forgalmat
lebbonyolító teleephelyek, raktáárak, teherforggalmú kapuja szomszédos, vagy feljebb lakóutcával ellválasztott
lakkóterület és köözintézményteerület felől neem nyílhat.
Ahhol az építési övezet lakóteerület, vagy közintézményterület telkéveel közvetlenül határos, a tellekhatártól
méért 20 m-en beelül üzemi épüület és teherjáárművek tároló
ója, ill. parkollója nem helyeezhető el.
Azz építési övezetben
a.))
az előkerrt min.:
10,0 m
b.))
az oldalkkert min.:
10,0 m
c.))
a hátsókeert min.:
14,0 m.
m
Azz építési telkkek kialakítássánál és beéppítésénél, ill. szabályozásii tervben a 220. számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezetii jellemzőket és
é határértékeeket kell alkalm
mazni.
20. szám
mú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Gksz-ÜZ

2000 m2

szabadonálló

45 %

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,5 m

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

14,0 m

2 %
25

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
600 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes

A módo
osítások szaakági vonattkozásai
Közlekeedés
A javassolt módossítás az útthálózatban
n és a közzlekedési területek
t
b
besorolásaa, illetve
előírásaai tekintetéében változztatást nem
m igényel.
Közmű
A hatáároló köztterületeken
n kiépítettt közműháálózatok a módosítáás utáni igények
kielégíttésére általlánosságbaan megfelellőek, konk
krét építési szándék eesetén azon
nban az
illetékees üzemelteetőkkel a szzükséges eggyeztetések
ket le kell folytatni.
f
Zöldfelü
ület
Bár a módosítás
m
u
után
az elő
őírt minimáális zöldfelü
ületi arány
y csökken ((35%-ról 25%-ra),
2
de a jelenlegi álllapothoz képest en
nnek megv
valósítása is észreveehetően em
melné a
zöldfelü
ületi boríto
ottságot.
A biológgiai aktivittás tekintettében továb
bbi tényleges érdemi javulást
j
a vvédelmi erd
dősávok
fásításaa eredmény
yezhetne.
Környezzetállapot
A tárgy
yi átsorolás a környezeeti elemek állapotát hátrányosan
h
n nem befo
olyásolja.
A gazdaasági terülletet a töm
mb felőli oldalakon haatároló véd
delmi erdő
ősáv – a megfelelő
m
növény
ytelepítés esetén - meggfelelően izzolálja a lak
kóterületek
k felől.
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6.

BORSOSGYŐ
ŐR SPORT
THORGÁSZ TERÜLET
T KIJELÖLÉ
ÉSE

6.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A Pápaai Húsos Horgász Egyesület
E
kezdeményezte a Pápához
P
cssatolt Borrsosgyőr
települéés északi részén
r
lévő
ő 0111 hrssz.-ú ingatlanon sportthorgászat végzéséree terület
kijelöléését a tev
vékenységh
hez szüksééges közösségi szocciális épüllet, illetvee egyéb
kiszolgááló építm
mények (p
pl. esőbeállló, napvéédő tartózzkodó, tárroló) elheelyezése
érdekéb
ben. Az egy
yesület tárggyi ingatlan
nának kb. 4,5
4 ha-os réésze vízfelü
ület, melyett kisebbnagyob
bb szárazulatok tagoln
nak négy tóra
t
(elnev
vezésük: Ho
osszú, Simaa, Bokros és
é a déli
részen egy un. nev
velőtó).
yesület a téényleges területhasz
t
nálathoz való
v
jobb igazodás
i
éérdekében kisebbAz egy
nagyob
bb területcsseréket terrvez a szom
mszédos in
ngatlanok tulajdonosa
t
aival való előzetes
e
egyezteetés alapján
n.
A terveezett válto
ozás a TSZ
ZT, valamin
nt a HÉSZ (övezeti terv
t
és a vvonatkozó övezeti
előírássok) módossítását igén
nyli, szabá
ályozási terrv készítésse nem vált szüksége
essé.
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6.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A sporrthorgász terület kijjelölése érrdekében vizsgált teerület a T
TSZT-ben jelenleg
vízgazd
dálkodási területbe
t
é zöldterü
és
ületbe tartozik, a HÉ
ÉSZ övezetti tervében
n városi
közpark
k besorolássú (Z-KP/V
V).
A vízfellületet is magába
m
foglaló városi közpark
k
öv
vezet kijelö
ölését koráb
bban a Borrsosgyőr
határáb
ban tervezeett üdülőteerületi fejleesztés indo
okolta, mely
ynek megvvalósítása azonban
a
eddig nem
n
kezdőd
dött el.
A terüleet lényegéb
ben beépíteetlen, a vízffelületek paartján kialaakított horggászstégeken kívül
építmén
ny csak a horgásztav
vak között kialakult, központi elhelyezke
e
désű száraazulaton
találhattó, ahol egy
y felújítás alatt
a
álló faaszerkezetű
ű tartózkod
dó épület, m
mellette peedig egy
mellékh
helyiségekeet tartalmaazó faház álll.
Megjegyzendő, ho
ogy a hatály
yos TSZT-b
ben feltünteetett vízgazzdálkodási terület alakja nem
k meg a téényleges vízfelülettel
v
l és eltér a Veszpréém Megyeii Területreendezési
egyezik
Tervben lehatárollt vízgazdállkodási térség lehatárrolásától is.
osabb lehattárolást a földhivatali
f
alaptérkép
p művelési ág határai, valamint az
a avval
A ponto
nagyjáb
ból összhan
ngban lévő 2015. évi ortofoto
o
mu
utatja.

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Hatályos HÉSZ övezeeti tev kivon
nat

Tulajdo
onviszonyokk vizsgálata
a
A tulajd
donviszony
yok vizsgálaata a 2016.. 06. 30-i keltezésű tu
ulajdoni lap
pok alapján
n készült
az önko
ormányzat adatszolgááltatása alapján.
HRSZ
01026/1
01026/2
01026/3
01026/8

TERÜLET
T
5.5145
4.2505
3.3048
6296

CÍM
-

01030

1.8362

-

01109/7
01109/8
01109/9

15.4607
7
9.9348
2160

-

MŰ
ŰVELÉSI ÁG
szántó
szántó
szántó
kivett út
kivett saaját használatú
út
szántó, legelő
szántó, legelő
kivett árrok

TULAJDONOS
magán
ntulajdon
magán
ntulajdon
magán
ntulajdon
Pápa Város
V
Önkorrmányzata
Pápa Város
V
Önkorrmányzata
Magyaar Állam
magán
ntulajdon
Magyaar Állam
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01110

8.8642

-

szántó községi
k
mintaatér
legelő és gazdasági
épület
kivett horgásztó
kivett út

Pápai „Húsos”
Horgáász Egyesülett

Földméréési jelek
elhelyezését
biztosító használati
h
jog

A terüleet és környeezetének jellenlegi állap
pota

Horgászztavakhoz vezető
v
út a Borsosgyőri
B
út
felől

Tavak
khoz kivezettő földút

B
Borsosgyőri
horgásztavaak egyike

Sttég - horgásszhely

Kö
özponti épület
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Közlekeedés
A horggásztavakho
oz jelenlegg a Borsossgyőrön áttvezető 84
404. számú
ú összeköttő útról
leágazó
ó földúton lehet kijutn
ni.
A terveezett üdülő
őterületek között hú
úzódó burk
kolatlan, meglehetős
m
en rossz állapotú
á
közlekeedési terüleetről a horggásztavak által
á
közreffogott szárazulatra szzintén földú
út vezet,
melyről a tavak eggyes részei gépjárműv
vel is megk
közelíthetők
k, de bizon
nyos partszaakaszok
csak gy
yalogosan láátogathatók
k.
Közmű
A terület jelenlegg közművessítetlen, víz és elektrromos csattlakozási p
pont legközzelebb a
Borsosggyőri elágaazástól nyuggatra kivezzető út men
nti temető térségében
t
n van.
Zöldfelü
ületek, táj- és természzetvédelem
m
A terüleeten nagy kiterjedésű
k
ű horgászatti célra hassznált tavak helyezkeednek el. A tavakat
földúton lehet meegközelíten
ni, burkolt felületek
f
neem találhattóak a terü
ületen. Szám
mottevő
fás szárú növény
yállomány nem jellem
mző, azonb
ban a tavaak körül jeelentős, beállt vízi
növény
yzet található.
Környeezeti állapott
A tavak
k környezettét zavaró hatások neem érintik, a vízfelülettek pozitívv hatással vannak
v
a
környezeti tényezzőkre, így azok megtarrtása és véd
delme fonttos szempont.
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6.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
A Pápaai Húsos Horgász Egy
yesület a Borsosgyőr
B
r északi réészén találh
ható horgáásztavak
környezetében léévő, és máár évtized
dek óta ho
orgászati célra
c
használt ingatllanán a
sportho
orgász tevéékenység fejlesztését
f
tervezi. A rendezés--fejlesztés keretében célként
fogalmaazódott meeg a területt turisták számára
s
is vonzóbbá tétele érdeekében a teerületen
közösséégi és szo
ociális épü
ületet elhelyezése, vaalamint a horgászáss körülményeinek
javításáát szolgáló egyéb építm
mények (essőbeálló, napvédő tarrtózkodó, táároló) telep
pítése.
Az előzzetes elképzelésekben
n egy kb. 200
2 m2-es központi épület
é
és ellszórtan kb
b. 20-30
db (egy
yenként 6-12 m2 közzötti alapteerületű) eggyéb kiszollgáló mobil jellegű ép
pítmény
elhelyezésével száámolnak.
Területf
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
A terveezett fejlessztések meegvalósítása érdekéb
ben a TSZT
T-ben jelen
nleg zöldteerületbe
sorolt terület
t
vízzparthoz kö
özeli száraazulatainak
k a horgásszegyesülett által tulaajdonolt,
valamin
nt a folyam
matban lévő
ő területcseerékkel a birtokába
b
k
kerülő
részzei beépítéssre nem
szánt különleges sporthorgá
s
ászat (SH) területfelha
t
asználásba való átsoro
olása javaso
olt.
osítás soráán a tényleeges állapo
otot helyessen leképező legfrisssebb ortofo
oto és a
A módo
földhivaatali alaptéérkép műveelési ág hattárai alapjáán pontosításra kerültt a vízgazdáálkodási
terület lehatároláása, majd ehhez
e
igazo
odóan törtéént a külön
nleges beépítésre nem
m szánt
orgász terü
ület kijelö
ölése. A po
ontosítás során
s
a vízgazdálko
v
odási terüllet nem
sportho
csökken
nt, a Veszp
prém Megy
yei Terv vonatkozó
v
térségi övezetének vvaló megfeelelést a
dokumeentáció 11.. fejezete taartalmazza.
A kialaakult térbeli állapotthoz való minél job
bb igazod
dást szolgáálta az ésszaki tó
lehatárolása során
n a hatályo
os tervben jelölt
j
védellmi erdő kiismértékű csökkentésse, mely
szintén
n összhangb
ban van a megyei
m
terv
vben ábrázo
olt vízgazdáálkodási téérséggel.
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Javasolt TSZT kiv
vonat

HÉSZ jaavasolt övezzeti terv
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Övezet – HÉSZ mód
dosítás
A TSZT módosítássának megffelelően törrtént a HÉS
SZ övezeti tervének
t
m
módosítása.
Ennek során V-TÓ jelölésű állóvizek területe öv
vezetbe keerült a tényyleges vízffelület a
földhivaatali térkép
p alrészlet--határai meentén.
A minttegy 2 ha-o
os beépítéssre nem szzánt sporth
horgászati rekreációss terület (Kbsh) a
közpark
kterület cssökkentéséével jött létre,
l
lehattárolása a fentiekbeen taglalt területi
pontosíítások szerint alakult..
Tekinteettel arra, hogy
h
a jelen módosítáást a Borso
osgyőr észaaki tórendsszerére von
natkozó
konkrét igény alapozta meg,, ezért a HÉ
ÉSZ alábbi részletes előírásai
e
cssak a módo
osítással
érintettt területre vonatkozn
v
ak, a Borso
osgyőri út menti
m
tavatt övező Ksh
h övezet terrületére
nem terrjednek ki.
A módo
osítással érrintett terülletre vonattkozó övezeeti előíráso
ok az alábbiiak:
67/A. §
Kbsh
Sporthorgászati rekreá
ációs terület
(1)

(2)

Azz övezetben az
a iroda, közzösségi szabaddidős, valamiint szálláshelyyet nem tartaalmazó vendég
glátó és a
fenntieket kiszoolgáló rendeeltetést tartallmazó egy darab közpoonti épületenn kívül kizzárólag a
spporthorgászattaal kapcsolatoos esőbeálló, napvédő, pih
henő funkció célára szolgááló mobil ép
pítmények,
vaalamint horgásszstégek helyeezhetők el az alábbiak
a
szeriint:
a)
500 m2-kként legfeljebbb egy db építm
mény létesítheető,
b)
a horgásszstégek kivéételével építm
mény csak leg
galább 15 m széles szárazzulaton helyezzhető el a
vízparttóól (a part élétőől) legalább 5 m távolságra,
c)
az építm
mények egymástól legalább 30
3 m távolság
gban helyezheetők el,
d)
az építm
mények a közpponti közösséégi és szociáliis épület kivéételével huzam
mos tartózkod
dás céljára
nem szollgálhatnak,
e)
az elhelyyezhető építm
mények alapteerülete legfeljjebb 12 m2 leehet, kivéve az egy darab
b központi
épületet,, amelynek alaapterülete legffeljebb 200 m2 lehet,
f)
a közponnti épület vízzzel és elektroomos árammaal ellátott, a tööbbi építményy közművesíttés nélküli
lehet,
g)
az építm
mények anyagaa fa, fazsindelyy, nád, termésszetes pala lehhet.
Azz építési telkeek kialakításáánál és beépíítésénél, ill. szabályozási
tervben a 388/A. számú tááblázatban
s
meeghatározott építési
é
övezeti jellemzőket és
é határértékek
ket kell alkalm
mazni.
38/A. sz. táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kbsh

15.000 m2

szabadonálló

5%

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
-

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

4,0 m

8 %
80

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
100 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

A módo
osítások szaakági vonattkozásai
Közlekeedés
A javasolt átsoroláásoknak nincs a közleekedést érin
ntő TSZT éss HÉSZ módosítási
követkeezménye. A horgásztu
urizmus fellendítését is célzó fejllesztés azonban magaa után
vonja a Borsosgyő
őri útról a horgásztava
h
akhoz kivezető földútt rendbetéttelét, a leheetőségek
függvén
nyében szillárd burkollattal történ
nő átépítéssét, a rekreáációs terüleeten belül
rendezeett parkoló
ók kialakítáását.
Közmű
A fejlessztések igén
nylik a terü
ület legaláb
bb részlegees közműv
vesítését, m
melynek érd
dekében
feltétlen
nül szükséges a temeető térségéb
ben lévő cssatlakozási pontoktól a vízvezeték és az
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elektromos ellátáás létesítm
ményeinek kiépítése az illeték
kes üzemeeltetőkkel történő
egyezettés alapján a konkrét igények ism
meretében.
Zöldfelü
ületek, táj- és
é természeetvédelem
Az öveezetmódosíítás, miszeerint a tav
vak terüleete közparkból beép
pítésre nem
m szánt
különleeges sporthorgászatti területb
be kerül, a zöldfeelületek ccsökkenéséét nem
eredméényezi.
A beépítettség méértéke nem
m lesz szám
mottevően nagyobb, mivel huzaamos tartó
ózkodást
szolgáló
ó épületek – a legfeljebb 200 m2
m alapterü
ületű közpo
onti épülett kivételéveel - nem
kerülneek elhelyezzésre, csup
pán könny
yűszerkezeetes, mobill építményyek, mint például
esőbeálllók.
Környezzetállapot
A hatállyos TSZT szerint a tervezési területtől északra halad
h
a terrvezett 88.. számú
országo
os II. rendű
ű főút, ameely azonban
n jelentős hatással
h
bíír a környeezeti tényezzőkre. A
terület és a körny
yezeti elemeek állapotáának védelm
mét biztosíító védelmii erdősáv to
ovábbra
is terveezett a tav
vak és a teervezett fő
őút között. A védelm
mi erdősávn
nak köszön
nhetően
csökken
n a leendő főútból száármazó neggatív hatáso
ok mértékee.
Összessségében elmondható,, hogy a teervezett fejjlesztés a jelenlegi
j
teerülethaszn
nálathoz
képest többlet terhelést nem ereedményez, miközben
n rendezeettebb körrnyezeti
ményeket biztosít.
körülm
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7.

PÁ
ÁPAI IPAR
RI PARK KÉ
ÉT TÖMBJÉ
ÉNEK ÖVE
EZETMÓDO
OSÍTÁSA

7.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A módo
osítás a Páp
pai Ipari Park két töm
mbjét érintti, mindkettő a Komárromi utca mentén,
m
attól déélnyugatra helyezked
dik el. A Mo
ozsár utca két
k oldalán
n található részterület a Kürt
utcáig terjed,
t
az ésszakabbra eső tömb pedig
p
a Kop
pja utca és a Dárda utcca között feekszik.
A válto
oztatás céllja a folyaamatosan beépülő gazdasági
g
t
területeken
n az elhelyezhető
n. Az Ipaari Park
funkció
ók körének
k kibővítése a jelen
ntkező igéényeknek megfelelőe
m
területéére betelepülő cégek pro
ofiljához képest túlzottnak
k bizonyu
ult az
„intézm
ménydomin
náns keresk
kedelmi, szolgáltató teerület” kijelölés, ezértt felmerült a tárgyi
tömbök
k vonatko
ozásában a tágabb funkcionáális kör elhelyezésé
e
ét lehetőv
vé tevő
„védőtáávolságot nem
n
igény
ylő üzemi funkciók, raktárak, telephelyek
k céljára szolgáló
s
terület”” irányába történő
t
átssorolás.
A terveezett változztatás TSZ
ZT módosíítást nem igényel,
i
csak a HÉSZ
Z övezeti te
ervének
módosíítása szüksséges.
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7.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A módosítással érintett
é
kétt részterület az Iparri Park Küllső Veszprrémi úthozz képest
másodiik tömbsáv
vjában hely
yezkedik el,
e a főúttall párhuzam
mos Komárromi utca mentén
már jeleentős részb
ben beépült térségben
n.
A Mozssár utcával határos tömbrészekb
ben földszin
ntes, 1 és 2 emeletes közepes, illletve jó
állagú épületekk
kel beépíteett telkekeen váltako
ozva intézzményi fun
nkció és kisipari
nységet véégző teleph
hely egyarránt megtaalálható, de
d van beéépítetlen ingatlan,
tevéken
továbbáá használatton kívüli épület
é
is elő
őfordul.
A Kopjaa utcai töm
mb szintén
n meglehetősen vegyees beépítetttséget és területhaszználatot
mutat, a Dárda utca felőlii nagyobb telkekre kifejezetten a teleph
helyjellegű,, illetve
nagykereskedelmi raktározáási tevékenység jellem
mző.

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Hatályos HÉSZ
H
övezetti terv kivon
nat

Mindkéét tömb a gazdassági terüleetfelhasznáálási kateegórián beelül a Gksz-INT
G
„Intézm
ménydomin
náns keresskedelmi, szolgáltató
ó terület” építési ö
övezetbe tartozik,
t
melyre az alábbi övezeti
ö
előíírások vonaatkoznak:
Kereskedellmi, szolgálta
ató területek
32. §
Gksz-INT
Intézméénydominánss kereskedelm
mi, szolgáltatóó terület
(1)
(2)
(3)

Azz építési övezeet a nem üzem
mi, ill. nem terrmelő funkciójjú és jelentős szállítási forgaalmat nem igéénylő (nem
szállítási telepheely jellegű) gazzdasági tevékennységi célú épü
ületek elhelyezzésére szolgál.
Azz építési övezzetben termelőőüzem, szállítáási telephely nem
n
helyezhettő el, továbbá lakóterülettől 100 m-es
távvolságon belüll üzemanyagtööltő állomás sem
m létesíthető.
Azz építési övezetben
a.))
az előkerrt min.:
10,0 m
10,0 m
b.))
az oldalkkert min.:
15,0 m.
c.))
a hátsókeert min.:
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(4)

Azz építési telkekk kialakításánnál és beépítésénél, ill. szabáályozási tervbben a 19. szám
mú táblázatban
n
meeghatározott építési
é
övezeti jellemzőket és
é határértékek
ket kell alkalm
mazni.
19. szám
mú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GkszINT

2000 m2

szabadonálló

35 %

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,5 m

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

9,0 m

3 %
30

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

teljes

A tömbö
ök jelenlegii állapota

Kopjaa utcai teleph
helyek

Komárom utcca a Kopja utcától észak
kra

Komárrom utca szaakasza a Kop
pja utcától északra
é
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Kom
máromi utcaa képe a Kürrt utca irány
yába

Komáro
om utcai ingatlanok a Mozsár
M
utca és
é a Kürt utcca közötti szzakaszon

Közlekeedés
Mindkéét módosíttással érintett tömbrről elmond
dható, hoggy közlekedési szem
mpontból
kedvező elhelyezk
kedésűk. A Mozsár uttca menti területtől
t
a Pápakováácsi út min
ntegy 50
m-re fekszik, amely a 83. sz. II. rendű fő
őközlekedéési úthoz kö
özvetlen kaapcsolatot biztosít.
b
A módo
osítással érrintett észaaki tömb a határoló Kopja
K
utcán keresztü
ül kapcsolattot ad a
Külső Veszprémi
V
úthoz, a Komárom
mi utca ped
dig kivezett a Pápak
kovácsi útrra, azon
kereszttül pedig azz elkerülő útra.
ú
A vizsggált tömbök
k határoló útjai közüll a Komáro
omi utca, a Kopja utcaa és a Mozssár utca
szilárd burkolattaal teljes ho
osszban kiéépült, a Kü
ürt utca ériintett szakaasza is alk
kalmas a
om lebonyo
olítására.
jelentkeező forgalo
A déli tömböt
t
nyu
ugatról hattároló köztterület még csak egy
y rövid szak
kaszon járható, az
északi tömb
t
esetéén pedig a megépült
m
ú telken beelüli közlek
út
kedési felülletként fun
nkcionál,
közterü
ületként jelenleg nincss megnyitv
va.
Közmű
Az Iparri Park vizsggált tömbjeeit határoló
ó közterületeken a vízzellátást 110 illetve 16
60 KPE
vezeték
kek, a szenn
nyvízelvezeetést NA 20
00 KG PVC csatorna biztosítja.
Zöldfelü
ületek, táj- és természzetvédelem
m
A módo
osítással érrintett tömb
bök telkein
n a jellemző
ően telepheelyjellegű teerülethaszn
nálatból
adódóaan a burkollt felületek dominálnaak, a zöldfeelületi elem
mek mérték
ke igen csek
kély, így
a terüleetek zöldfellületi érték
ke meglehettősen alacssony.
Környeezeti állapott
A vizsggált tömbök
k környezeete még nem
m alakult ki,
k különössen vonatko
ozik ez a délebbre
d
eső Mo
ozsár utcai tömbrészzek térséggére. Ezen tömböt nyugatról
n
m
még jobbáára csak
hasznosítatlan, illetve beép
pítetlen terrületek haatárolják, ahol
a
jelenleg a gond
dozatlan
ület dominál.
zöldfelü
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7.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
Az Ipaari Park övezeti
ö
ren
ndszerének
k kialakítáásakor - egyebek
e
m
mellett - teervezési
szempo
ont volt, hogy
h
a tellepülésképiileg frekveentált főútt mentén kedvező utcaképi
u
megjeleenésű intéézmények települjen
nek, a mögötte hú
úzódó gazdasági terrületsáv
intézméénydominááns (nem termelő,
t
n
nem
üzemi) funkciók
knak adjon
n otthont, az ettől
beljebb
b eső terü
ületekre kerüljenek
k
z
hattású, de jjellemzően
n üzemi
a nem zavaró
tevéken
nységek és telephelyeek, míg legh
hátra (az ak
kkor még teervezett elk
kerülő út mellé)
m
az
egyéb ipari funkciiók létesítm
ményei és a szállításigényes telep
phelyek.
E a funkcionális-zzonális rend
dszer eddigg nagyjábó
ól megfeleltt a jelentkeező igények
knek, de
a fejlőd
dési trend
dek azt mu
utatják, ho
ogy a Külsső Veszpréémi úthoz közelebb eső és
közlekeedési, valaamint közm
mű infrasttruktúrávaal már elllátott gazd
dasági bessorolású
területeeken is indokolt tágab
bb funkcion
nális kör szzámára terü
ületi kínálaatot biztosíttani.
Övezet – HÉSZ mód
dosítási javvaslat
A vállaalkozások számára igényelt tágabb fu
unkcionáliss területk
kínálat bizztosítása
érdekéb
ben a vizsgált
v
kéét tömb a HÉSZ övezeti rendszeréében a jelenlegi
terület” (Gksz-INT) építési öv
„Intézm
ménydomin
náns kereskedelmi, szolgáltató
s
vezetből
átsoroláásra kerül a „Védőtáv
volságot neem igénylő
ő üzemi fun
nkciók, rak
ktárak, telephelyek
céljára szolgáló teerület” (Gkssz-ÜZ) építési övezetb
be:
33. §
Gksz-ÜZ
Védőtávvolságot nem igénylő üzem
mi funkciók, raktárak,
r
telephelyek
k céljára szollgáló terület
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Azz építési övezet a nem zavaaró hatású gazzdasági tevékeenységi célú éppületek, kisüzzemi funkciók
k, raktárak,
tellephelyek elheelyezésére szoolgál.
Azz építési övezzetben létesíthhető üzemi területek napi 10
1 tehergépjáárműnél nagyoobb szállítási forgalmat
lebbonyolító teleephelyek, raktáárak, teherforggalmú kapuja szomszédos, vagy feljebb lakóutcával ellválasztott
lakkóterület és köözintézményteerület felől neem nyílhat.
Ahhol az építési övezet lakóteerület, vagy közintézményterület telkéveel közvetlenül határos, a tellekhatártól
méért 20 m-en beelül üzemi épüület és teherjáárművek tároló
ója, ill. parkollója nem helyeezhető el.
Azz építési övezetben
d.))
az előkerrt min.:
10,0 m
e.))
az oldalkkert min.:
10,0 m
f.))
a hátsókeert min.:
14,0 m.
m
Azz építési telkkek kialakítássánál és beéppítésénél, ill. szabályozásii tervben a 220. számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezetii jellemzőket és
é határértékeeket kell alkalm
mazni.
20. szám
mú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Gksz-ÜZ

2000 m2

szabadonálló

45 %

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,5 m

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

14,0 m

2 %
25

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
600 %
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HÉSZ jaavasolt övezzeti terv

A módo
osítások szaakági vonattkozásai
Közlekeedés
A HÉSZ
Z övezeti módosításán
nak közlekeedési övezeetet érintő hatása
h
ninccs.
Közmű
Az átsorolással érintett teerületek teeljes közm
műellátása a meglévvő hálózatokról a
módosíítás után iss nagy valószínűségggel biztosíttható, term
mészetesen a konkrétt építési
szándék
kok alapján meghaatározható
ó eseti közműigény
k
yeket az illetékes közmű
üzemeltetőkkel eggyeztetni szzükséges.
Zöldfelü
ületek
A javaasolt övezeetmódosítáás ugyan kismérték
kben (5%--kal) csök
kkenti a telkeken
t
megvalósítandó minimális
m
z
zöldfelületi
arányt, dee az érinteett két töm
mb esetében
n, de ez
számotttevően nem
m rontja a teljes
t
Ipari Park zöldffelületi boríítottságát.
Környezzetállapot
A Komáromi utcaa déli oldaalán fekvő két tömbb
ben az átsorolás után sem teleepíthető
védőtáv
volságot iggénylő, a környezettére zavarró hatású tevékenysség, így a Külső
Veszpréémi út meelletti szom
mszédos kö
özponti veegyes terülletek a környezeti téényezők
vonatko
ozásában továbbra seem veszélyeeztetettek.
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8.

TA
ALAJERŐG
GAZDÁLKO
ODÁSI TER
RÜLET KIJE
ELÖLÉSE A SZABÓ DE
EZSŐ UTCÁ
ÁBAN

8.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

A módo
osítással érrintett terüllet Pápa északnyugatii részén, Feelsőváros teerületén taalálható.
A 0993/15 hrsz.-ú
ú önkormányzati tulajjdonban lévő 11 144 m2-es beép
pítetlen küllterületi
földrészzlet a Szaabó Dezső
ő utca éss a Tapolca patak (kiszáradtt) medre közötti
területssávban hellyezkedik el.
e A terüleettel szemb
ben a Szab
bó Dezső u
utca déli olldalán a
városi szennyvízti
s
isztító telep
p és a TalaJJerőgazdálk
kodási Kft. telephelyee funkcionáál.
A Talajerőgazdálk
kodási Term
melő és Szzolgáltató Korlátolt
K
Feelelősségű Társaság Pápán
P
a
Szabó Dezső utcaa 50. szám
m alatti tellephelyén elsődlegesen virágfö
öld előállítáással és
csomaggolással, valamint
v
fo
orgalmazásssal, a területük eggy kisebb részén speciális
s
hulladéékkezelésseel foglalkozzik (szénhid
drogénnel szennyezet
s
tt vizek fázisszétválassztása).
A Pápán tradíciók
kkal rendellkező cég (m
mely 1951 óta prosperál a váro
osban) készztermék
tárolásii területei (mind szaabadtéren, mind épü
ületben) beszűkültek
k, ehhez keresnek
bővítéssi lehetőségget. A táro
olókapacitáás bővítéséét két form
mában tervvezik: szab
badtéren
(raklap
pokon speciális takaráással), de szükséges
s
fedett táro
olási lehető
őség biztossítása is.
Felmerült hosszaabb távlattban a virrágföld elő
őállítási és csomago
olási tevék
kenység
jelentőssebb beép
pítést igény
ylő bővítésse is, de az
a ehhez szükséges átsorolás (amely
beépítéésre szánt terület
t
kijellölését igén
nyli) jelen módosításn
m
nak nem tárrgya.
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8.2. Viizsgálatok

Városreendezés
A válto
ozással érintett beép
pítetlen földrészlet a település beépített részének szélétől
nyugatrra található
ó, TSZT szeerinti beso
orolása erd
dőterület, a HÉSZ öveezeti rendszzerében
védelm
mi erdő (E-V
VE) besorollású.
A Szab
bó Dezső utca észzaki részén összefü
üggő erdő besorolású, de téényleges
erdőállománnyal nem rendelkező mezőgazdas
m
sági haszn
nosítású, jellemzően szántó
ületek határrolják.
műveléési ágú terü
A 0993
3/15 hrsz.--ú telektől 120 m-ree keletre üzemel
ü
a Pápa
P
Térséégi Hulladéékkezelő
Telep, mely
m
beépíítésre szán
nt különlegges területffelhasználásba tartoziik (HU), területe a
2012-ben történt módosítás során bővü
ült ki a Tap
polca egyko
ori medréigg.
A fejlessztésre terv
vezett ingattlan nyugatti szélét ériinti a várossrész észak
ki részén táávlatban
tervezeett gazdasággi területett feltáró gyű
űjtőút majd
dani nyomv
vonala.
A vizssgált terüllettel szem
mben a Szabó Deezső utca déli oldalán talállható a
Talajerőgazdálkod
dási Kft. telephelyee, mely jelenleg kü
ülönleges iszapkezelő (IK)
be, a HÉSZ övezeti terrve szerint Kik övezetbe tartozik
k.
területb
Ennek szomszédsságában működik
m
a város több
bször bővíített és korszerűsítettt Pápai
Szenny
yvíztisztító Telepe, am
mely a TSZT
T-ben SZT jeelű terület,, a HÉSZ övvezeti tervee szerint
Kszt jellű építési öv
vezetbe sorrolt.
A változzással érinttett területtet – „Védellmi és Korlátozási” térrkép kivon
nata szerintt lefedi a
szennyv
víztisztító 500
5 m-es védőtávolsá
v
ága, valamiint – az ingaatlan keleti határánáll – érinti
a mikro
ohullámú hálózat
h
50 m széles, 70
0 m-es maggassági korrlátozása.

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Haatályos SZT k
kivonat
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Véd
delmi és korrlátozási térrkép kivonatt

Védelmi és korlátozási térkép átnéézeti

Tulajdo
onviszonyokk vizsgálata
a
A tulajd
donviszony
yok vizsgálaata a 2016.. 06. 30-i keltezésű tu
ulajdoni lap
pok alapján
n készült
az önko
ormányzat adatszolgááltatása alapján.
HRSZ
0993/15

TERÜLET
T
1.1145

CÍM
-

MŰV
VELÉSI ÁG
szántó
rét

TULAJDO
ONOS
Pápa Váross
Önkormán
nyzata

MEGJEGY
YZÉS
E-ON vezetékjog 368
3 m2
terü
ületre,
E-ON vezetékjog 1012
1
m2
terü
ületre, E-ON veezetékjog
58 m2 területre

A terüleet jelenlegi állapota

Szabó Dezső utca, bal oldalon
o
a
Talajjerőgazdálko
odási Kft. jelenlegi telep
pe

Virágföld
d gyártó üzeem telephely
ye
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A Talajjerőgazdálk
kodási Kft. teevékenységéének bővítéssére kijelölt terület

Közlekeedés
A vizsgált terület megközelít
m
tését a hely
yi gyűjtőút szerepkörű
ű Szabó Dezső utca biiztosítja,
amely szilárd
ssel épült k
s
burk
kolattal és egyoldali nyíltárkos
n
vízelvezeté
v
ki.
A Szabó Dezső uttca a vizsggált területttől minteggy 300 m-rre kiépítettt útcsatlak
kozásnál
kapcsollódik a váro
ost nyugatrról elkerülő
ő 83. számú
ú másodren
ndű főútho
oz.
A terüllet keleti irányban
i
a Szabó Deezső - Tán
ncsics Miháály utcák vonalán keresztül
kapcsollódik a váro
os belső útthálózatáho
oz.
A tárgy
yi ingatlan nyugati
n
széélét érinti a városrész távlatban tervezett
t
gazdasági teerületeit
feltáró gyűjtőút ny
yomvonalaa.
Közmű
A Szabó Dezső utca
u
mentéén víz gerincvezeték (D250 KP
PE) találhattó. Az elek
ktromos
ellátástt biztosító
ó 20 kV-os szabad
dvezetéken
n kívül a terület közelében egyéb
közműv
vezeték nem
m került kiiépítésre.
Zöldfelü
ületek, táj- és természzetvédelem
m
A telep
pülésrendeezési eszkö
özökben errdő besorolású, de ténylegeseen mezőgaazdasági
hasznosítású földrészlet részben
r
r
rét,
részbeen szántó
ó műveléssi ágba tartozik,
t
m rendelkeezik. A terv
vezési terü
ület környezetében
kondiciionáló jelleegű zöldfelülettel nem
szántótterületek helyezkedne
h
ek el, mely
yek között nincs mezzővédő erd
dősáv, sem értékes
vagy jelentősebb
b faállomáányok. Az úthálózatt burkolattlan földútt, amely mentén
utcafásítás nem jellemző. Mindezek következtében a terület
t
és annak kö
özvetlen
környezete zöldfeelületi szem
mpontból neem jelentőss.
A tájbaan évszázaadokon át karakteressen megjelenő Tapolca patak, melynek medre
m
–
forrásának vízszint süllyedése okán
n – a vizsgálta szzakaszon elapadt éss mára
gyakorllatilag el is tűnt, egykori
e
vo
onalára a helyszín környezeté
k
ében már csak a
vízfolyáásra ráteleepült malomépületek
k (a közelb
ben a Külü
ü-malom és a Fehér malom
épületeegyüttese) emlékeztet
e
tnek.
Környeezeti állapott
A terü
ület körny
yezeti álllapotát allapvetően a perem
mjellegű településszeerkezeti
elhelyezkedés haatározza meg.
m
Ennek
k következztében észzak felől a beépítettlen táji
környezetet látván
nyban csak
k a távoli 83. számú másodrendű
m
ű főút töltéése határoljja be, de
az út fo
orgalmi zajaa a területeen zavaróan
n nem érzékelhető.
A terülletet szám
mottevően terhelő
t
eggyetlen körrnyezeti téényező a SSzabó Dezzső utca
átellenees oldalán elhelyezkeedő szenny
yvíztisztító
ó, amelynek a szaghaatása az uralkodó
u
széljáráás miatt csaak időszako
osan jelentk
kezik.
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8.3. Ja
avaslatok

Városreendezés
Fejleszttési elképzeelések
A Talajjerőgazdálk
kodási Kft.. a Szabó Dezső
D
utcaa északi olldalán lévő
ő 0993/15 hrsz.-ú
ingatlan
non kívánjja a cég táávlati fejlessztési elkép
pzeléseit megvalósíta
m
ani. Első ütemben
ü
elsődlegesen a szabadtéri, valamint az 5%-os beépíthettőségi korlláton belü
ül fedett
raktáro
ozási terüleetek bővítéése a cél, de
d a lehetőségekhez képest
k
a viirágföld elő
őállítási,
csomaggolási és raaktározási tevékenység bővítését is terveezik. A cég esetleges további
fejlesztési elképzzeléseinek függvény
yében egy
y későbbi tervmód
dosítás keeretében
ható további beépítheetőséget biiztosító terrület kijelöllése, esetleg beépítésrre szánt
vizsgálh
terület kijelölése is. A Talajerőgazdáálkodási Kfft. fő tevéékenységét képező virágföld
v
előállítáás a jelenllegi telephelyen és táávlatban a tárgyi bő
ővítési terü
ületen is kizárólag
természzetes ered
detű alapaanyagokbóll történik: legnagyob
bb részbeen saját bányából
kitermeelt fekete tő
őzegből, illetve imporrtból szárm
mazó fehér tőzegből,
t
vvalamint eggy közeli
állattarrtó telepről beszerzettt érlelt szarrvasmarha trágyából keverik.
k

Javasolt TSZT kivo
onat

HÉSZ
Z javasolt övvezeti terv

Területf
tfelhasználá
ás – TSZT módosítás
m
A fejleesztési elk
képzelések megvalósítása érdeekében jelen módossítás kerettében a
0993/1
15 hrsz.-ú,, jelenleg erdő terü
ületbe sorrolt ingatlaan csaknem teljes területe
különleeges beépíítésre nem
m szánt teerületbe keerül, célzo
ottan a tallajerőgazdáálkodási
tevéken
nység bővíítése érdek
kében (TG)). Az ingattlan nyugaati határán
n egy keskeny sáv
továbbrra is közleekedési terület marad
d, mivel a térségben távlatban tervezett gyűjtőút
g
helye to
ovábbra is biztosítand
dó.
Övezet - HÉSZ mód
dosítás
A HÉSZ
Z övezeti rendszeréb
ben új öveezet kerül bevezetéssre Ktg jellöléssel, am
melyben
kizárólaag a viráágföld előállítás, cso
omagolás, tárolás és
é forgalm
mazás építtményei
helyezh
hetők el, az
a új övezeetre vonatk
kozóan az alábbiakb
ban javasollt paramétterek és
előíráso
ok figyelem
mbevételév
vel. A megeengedett leegnagyobb építménym
magasság értéke
é
a
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szemkö
özti telepheelyre vonattkozó érték
knél csak kiismértékbeen nagyobb
b (4,5 m hellyett 6,0
m), a táárolási tech
hnológia korszerű gép
pesíthetőségge érdekéb
ben.
A módo
osítással érrintett terülletre vonattkozó övezeeti előíráso
ok az alábbiiak:
Ktg
Talajerőőgazdálkodáss területe
(1)
(2)

(3)
(4)

Azz építési öveezet kizárólag virágföld előállítás, cssomagolás, táárolás és kerreskedelem építményei
é
elhhelyezésére szzolgál.
A Tapolca-pataak mentén hároomszintes növvénytelepítés (gyep-, cserjee-, lombkoronnaszint) alakítaandó ki. A
nöövénytelepítésseket elsősorbban az őshonoos, ökológiai igényeknek megfelelő
m
fa- és cserjefajo
ok és azok
fajjtái alkalmazáásával kell meegoldani.
A növénytelepíítést minimum
m 7 méteres tőtávolsággall 2 sorban, köötésben ülteteett fasorokkall és 2 sor
cserjesávval keell kialakítanii. A telepítésseket a lombkoronaszintenn közepes vaagy magas nö
övekedésű
lom
mbhullató fajjokkal, a cserrjeszinten közzépmagas és magas növekkedésű cserjékkkel, annak növekedési
n
eréélyének megffelelő sűrűségbben kell elvéggezni. A cserjeesávban örökzzöld fajok is allkalmazhatók.
A talajerőgazdáálkodási telep szállítási útvoonalát az elkerrülő út felől keell biztosítani.
Azz építési telkkek kialakításáánál és beépíítésénél, illetv
ve szabályozáási tervben a ... számú tááblázatban
meeghatározott építési
é
övezetii jellemzőket és
é határértékeeket kell alkalm
mazni.
... szám
mú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
K
legkisebb
telekméret

Ktg

6000 m2

Beépítési

Beépítettségg
megengedettt

Építménymagasság

Zöldfelület

Terepszint
aalatti beépítés

KözműveK

mód

legnagyobb
mértéke

legkisebb

legnagyobb

legkisebb
mértéke

llegnagyobb
mértéke

sítettség
mértéke

szabadonálló

5%

-

6,0 m

65%

10%

részleges
r

A módo
osítások szaakági vonattkozásai
Közlekeedés
A terveezett mód
dosítás a közlekedés
k
si területek
k rendszerrét nem éérinti. A szállítási
s
útvonallakra vonaatkozó egy
yedi szabáályozás meegegyezik a hulladék
kkezelő terrületére
előírtak
kkal (részleetesebben lásd
l
a környyezeti állap
pot fejezetb
ben).
Közmű
ő Telepig kiépült
A kb. 120 m-ree keletre üzemelő Pápa Térrségi Hullaadékkezelő
nyomású gázvezeték
g
ntett terülletig megh
hosszabbítaandó. A
középn
a módosíítással érin
szennyv
víztisztító telepig
t
sajáát szennyvíízvezeték kiépítése
k
szzükséges.
Zöldfelü
ületek, táj- és
é természeetvédelem
A terv
vezett mód
dosítás kaapcsán csö
ökken a biológiailaag aktív ffelület, de ennek
ellensúlyozására a jelenlegi termesztés
t
si célú ültettvények helyén a telek
k legalább 65%-án
dfelületek jelennek meg. A tájbaa való harm
monikus átm
menetet biiztosítja,
kondiciionáló zöld
hogy a Tapolca egykori
e
meedre mentén – annaak ellenére, hogy ezeen a szakaszon az
élővízfo
olyás helyrreállítása táávlatban seem tervezeett – az öveezeti előíráás szerint legalább
l
20 m szzélességű háromszint
h
es növényttelepítést kell
k kialakíttani.
Környezzeti állapott
A terveezett rendelltetés a körrnyezet állaapotát érdeemben nem
m befolyáso
olja, tekintv
ve, hogy
a viráágföld előállítása, csomagolás
c
sa, tárolássa és forrgalmazásaa nem jáár sem
levegősszennyezésssel, sem zaaj- és rezgéésterhelésssel, a megn
növekvő – d
de várható
óan nem
jelentőss - szállítássi forgalom pedig a kü
ülönleges üzzemi terüleetekkel taggolt mezőgaazdasági
tájban (amely terrvezett erdő
őterület) nem
n
jelent zavaró tén
nyezőt. A gazdasági fo
orgalom
inkább a szállítási útvonal vonatkozásában szaabályozand
dó – megeegyezően a közeli
hulladéékkezelő teerületére vonatkozó előírással - miszerrint a teh
herforgalom
m ne a
lakóterület érintésével, haneem közvetleenül az elkeerülő útról bonyolódjon.
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9.

ER
RDŐTERÜLETEK KIJJELÖLÉSE

9.1. A változással érintett te
erület, a mó
ódosítás célja, indoka

Az előzző fejezetek
kben javaso
olt TSZT módosítások
m
k miatt csökken a teleepülés átm
minősítés
előtti biológiai
b
ak
ktivitás érttéke, melyn
nek szinten
n tartása az
a Étv. 7.§ (3) b) po
ontjának
értelméében szükséges.
Pápa TSSZT 2002 évi
é készítésse során a fent hivatk
kozott előírrás még neem volt érv
vényben,
ezért a teljes köziggazgatási területre
t
vo
onatkozóan
n a biológiaai aktivitás értéke nem
m került
a időközb
ben történtt TSZT mó
ódosítások során is ccsak a válttozással
kiszámításra, és az
érintettt területekeen belüli eggyenleg kerrült igazoláásra.
Fenti gyakorlatot
g
t követve jelen mód
dosítási csomag kereetében is a módosíttásokkal
érintettt területek
k vonatkozásában került sor a vonatkozó
ó törvényb
ben előírt igazolás
elkészíttésére.
javasolt TSZT
A jelen
n eljárás keretében
k
T
módo
osítások során bekö
övetkező biológiai
b
aktivitáásérték cssökkenést az aláb
bbiakban bemutatott erdőteerület kijeelölések
kompen
nzálják.
(A bioló
ógiai aktivitás érték alakulását a 10. fejezett tartalmazza.)
Az erd
dőterületek
k kijelölésee az önkorrmányzati tulajdonú Pápai Teermálvízhassznosító
Kereskeedelmi és Szolgáltató
ó Zrt. tulajd
donában álló, az ingaatlan-nyilváántartásban kivett
beépíteetlen terü
ületként megnevezet
m
tt 6311/9
97 és 63
311/95 hrsz.-ú inggatlanok
átsoroláásával terv
vezett.
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9.2. Viizsgálatok

A fenti földrészleetek a Vajd
da Péter laakótelep mögött,
m
közv
vetlenül a Külső Várrkerthez
kapcsollódóan hely
yezkednek
k el.
- A 6311/97
6
h
hrsz.-ú
beltterületi inggatlan terü
ülete 5674
4 m2, jelen
nlegi besorrolása a
hattályos TSZT
T szerint zö
öldterület, a HÉSZ öveezeti tervéb
ben Z-KP/L
L besorolású
ú.
A meglévő
m
g
gyermekint
tézmények és a Rétt utca megghosszabbíításában teervezett
táv
vlati gyűjtő
őút közöttt elhelyezk
kedő háro
omszög alaakú földréészlet lény
yegében
teljjesen beerd
dősült, az erdő karban
ntartása, megújítása fo
olyamatban
n van.
- A 6311/95
6
hrsz.-ú. beltterületi inggatlan területe 39 450 m2, jelen
nlegi besorrolása a
hattályos TSZT
T szerint tartalék
t
üd
dülőházas terület, a HÉSZ övezzeti tervén
n MGáltT/Ü
Üü jelű áltaalános mezzőgazdasággi területen
n kijelölt taartalék fejleesztési terü
ületként
szeerepel.
A Rét
R utca meghossza
m
abbításában
n tervezettt távlati gyűjtőút
g
ésszakkeleti oldalán
elh
helyezkedő földrészlet délkeleti fele ténylegesen beeerdősült, a telek több
bi része
ped
dig fás-gyep
pes tisztáso
okból áll.

Hatályo
os TSZT kivo
onat

Haatályos SZT k
kivonat
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9.3. Ja
avaslatok

TSZT éss HÉSZ mód
dosítás
A javasolt módosíítás szerintt a 6311/97
7 és 6311//95 hrsz.-ú ingatlanok
k egyaránt védelmi
v
erdő területfelhassználásba, a HÉSZ öveezeti tervéb
ben pedig védelmi
v
erd
dő (E-VE) övezetbe
ö
kerülneek.
A módo
osítás szaktterületi von
natkozásai
Az átsorolások nin
ncsenek haatással a közlekedési és
é közmű in
nfrastruktú
úrára.
kult állapothoz igazod
dó módosíttások terülletfelhasználási és övvezeti szem
mpontból
A kialak
is növeelik az erd
dőterületek
k arányát és
é - meglévő növény
yállományu
uk révén nemcsak
n
statiszttikailag, han
nem tényleegesen is - javítják a teelepülés bio
ológiai aktiivitás érték
két.

Javasollt TSZT kivo
onat

HÉSZ
Z javasolt övvezeti terv
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10. BIOLÓGIAI AKTIVITÁ
A
ÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA
A
Az építtett környezet alakításáról és véédelméről szóló
s
törvéény 7. § (3)) b) bekezd
désében
megfoggalmazottak
k szerint “ú
újonnan beeépítésre szánt terüleetek kijelölésével egyidejűleg
a telepü
ülés közigaazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai
b
aktivitáás értéke azz átminősíttés előtti ak
ktivitás érttékhez képeest nem csö
ökkenhet”. Az Étvben a biológiai
b
ak
ktivitásérték
k definiálásának kifejjezett szánd
déka az volt, hogy éssszerűvé,
takarék
kossá tegy
ye a gazdáálkodást a területtell, a termő
őfölddel, a településeen lévő
biológiaailag aktív felületekkeel.
Az Étv-ben megh
határozott biológiai aktivitás értéket
é
a területek
t
b
biológiai ak
ktivitási
értékén
nek számítáásról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet allapján kell számítani.
A 3. § alapján a terület ereedeti (válto
oztatás elő
őtti) biológgiai aktivitáásértékét hatályos
h
települéésrendezéssi eszközö
ök esetébeen a terü
ületfelhaszn
nálási egyységek szeerinti, a
rendeleet 1. melléékletének 1.
1 táblázatáában megaadott érték
kmutató allkalmazásáával kell
kiszámítani.
Az aláb
bbi táblázattban megtaalálható a korábbi
k
TSZ
ZT, valamin
nt a TSZT m
módosítási javaslat
területffelhasználáási kategórriáinak terü
ületi kimuttatása a vááltozással érintett terletekre
vonatko
ozóan, ameelyekhez hozzárende
h
elve az egy
yes területffelhasználáási kategórriák BIA
értékétt bemutathaató a változzás.
A BIOL
LÓGIAI AK
KTIVITÁSÉ
ÉRTÉK SZÁ
ÁMÍTÁSI EREDMÉN
E
NYE
Hatályoss TSZT
Módosításssal
érintett
területfelh
használása

Java
asolt TSZT

területtek Terület BIA
BIA
A
(ha)
mutató értték

Terü
BIA
ület BIA
(ha)
ó érték
mutató

1. Meggyes köz közlek
kedési terüle
etbe sorolása
Kertváárosias lakóteerület

0,13

2,7

0,3
35

Közútii terület
2.
Szzállásépületteknek
helykijelöllés,
övezetmód
dosítás,
u
utak
von
nalvezetésén
nek
módosítássa a külső vá
árkertben

0,13

0,6

0,08

Különleges strandteerület

8,60

3

25,,80

9,32

3

27,96

Közpon
nti vegyes terrület

0,90

0,5

0,4
45

2,67

0,5

1,34

Különleges sportterrület

7,20

3

21,,60

6,10

3

18,30

Közúti terület

0,54

0,6

0,3
324

Védelm
mi rendeltetésű erdő

1,56

9

14,,04

0,08

9

0,72

Közúti terület

0,26

0,6

0,1
16
1,74

3,7

6,44

0,60

0,5

0,30

3. Pisztrán
ngos

Általán
nos mezőgazd
dasági területt
4. Bölcsőd
de (A változa
at)
Közparrk

0,72

6

4,3
32

Közpon
nti vegyes terrület
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Közúti terület

0,12

0,6

0,07

Keresk
kedelmi, szolggáltató gazdaasági terület

1,28

0,4

0,51

Közúti terület

0,04

0,6

0,02

6,35

6

38,10

2,00

3

6,00

6,17

0,4

2,47

1,02

3,2

3,26

4,42

9

39,78

5. Juhar uttca
Egyéb ipari gazdasáági

1,32

0,4

0,5
53

6. Borsosg
győr
Közparrk

2,57

6

15,,42

Védelm
mi rendeltetésű erdő

0,36

9

3,2
24

Vízgazdálkodási terrület

5,41

6

32,,46

Különleges sportho
orgász területt
7. Ipari pa
ark
Keresk
kedelmi, szolggáltató gazdaasági terület

6,17

0,4

2,4
47

1,02

9

9,1
18

8. Szabó Dezső
D
utca
Védelm
mi rendeltetésű erdő
Különleges talajerőgazdálkodásii terület
9. BIA pótllás
Üdülőházas terület

3,85

2,7

10,,40

Zöldterülett

0,57

6

3,4
42

Védelmi reendeltetésű errdő
ÖSSZESEN
N

14
44,16

ezési területek BIA értéke
é
a ha
atályos TSZ
ZT szerintt:
A terve
A terve
ezési területek BIA értéke
é
a módosításo
m
k szerint:
BIA értték különb
bözet:

145,36

144,16
1
145,36
1
+ 1,20

Az 1-8--as számú módosításssal érintettt területek
k területfelhasználásáának válto
oztatásai
alapján
n a biológiaai aktivitáss érték csökkent. A biológiai
b
ak
ktivitás értték szinten tartása
érdekéb
ben a 9-es számú terrületen a taartalék üdü
ülőházas teerület és zö
öldterület védelmi
v
rendelttetésű erdőbe való átsorolásáával nőtt a települéés TSZT-been meghattározott
biológiaai aktivitáss értéke.
(Megjeggyzés: A biiológiai akttivitás érték
kének szám
mításánál nem
n
került figyelembeevételre
a 4. szzámú területnél a hibajavítás
h
címén kissvárosias és közlekeedési terülletekből
zöldterületbe törtténő átsoro
olásból szárrmazó növeekmény.)
Pápa településsz
t
erkezeti terv
t
módo
osítása sorrán a BIA
A érték vááltozás a kül- és
belterü
ületek területfelhasznáálási változzásait összeesítve poziitív irányú, így a telep
pülésen
a bioló
ógiai aktivvitási érték
k változás megfelel az
a Étv. álttal előírtak
knak, miszerint az
átminősítés előtti állapothozz képest az aktivitás értéke nem csökkenheet.
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II.

A
TERÜL
LETREND
DEZÉSI
V
VIZSGÁLA
ATA

TERVEKK
KEL

1.

Azz Országoss Területrendezési Terv
T
vizsgálata

VA
ALÓ

ÖS
SSZEFÜGG
GÉSEK

Az OTrrT célja, hogy meghaatározza az
a ország egyes
e
térséégei terüleetfelhasznáálásának
feltételeeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehango
ö
olt térbeli rrendjét, tek
kintettel
a fennttartható feejlődésre, valamint
v
a területi, táji,
t
termésszeti, ökoló
ógiai és ku
ulturális
adottsáágok, érték
kek megőrzzésére, illettve erőforrrások védeelmére. A ttelepülésreendezési
tervek terület-feelhasználássai, közleekedés háálózati reendszerei, környezeeti,- és
természzetvédelmii eleminek
k összhanggban kell lennie a teervhierarch
hiában feleette álló
megyei és országo
os területreendezési tervi elhatározásokkal.
Az Orszzágos Terrületrendezzési Tervrről szóló - többször módosított
m
2003. év
vi XXVI.
törvény (OTrT) a viszgálatti területek
ket az aláb
bbi területffelhasznállási kategó
óriákba
sorolja
a.
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6-os teerületegység:
Mezőgazdasági térrség

1,2,3,4,5,7,8,,9 területegy
1
ységek :
Telep
pülési térség
g

Az OTrT
O
övezetei
Az orrszágos öko
ológiai háló
ózat övezetee (3.01.)
Kiválló termőhellyi adottság
gú szántóteerület övezeete (3.02.)
Jó terrmőhelyi ad
dottságú szzántóterület övezete (3
3.03.)
Kiválló termőhellyi adottság
gú erdőterü
ület övezetee (3.04.)
Tájkéépvédelmi szempontbó
s
ól kiemelten kezelendő
ő terület

Vizsg
gált területtek
érrintettsége
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
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övezeete (3.05.)
Világ
görökségi éss világörökkségi várom
mányos terület övezete
(3.06
6.)
Orszá
ágos vízmin
nőség védellmi terület (3.07.)

NEM
IGE
EN: 1, 2, 4, 9
területegység
g

Nagyyvizi mederr és a vásárh
helyi terv to
ovábbfejlessztése
kerettében megvvalósítható vízkárelhárításicélú
szüksségtározókk területéneek övezete (3.08.)
(

NEM

Kiem
melt fontossá
ágú honvéd
delmi terüleet övezete (3.09.)
(

IGEN: 1-9
területegység
g

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

77

PÁP
PA TSZT, HÉS
SZ és SZT résszleges módossítása

K
Kivonat
az OT
TrT országos ökológiai hállózat övezete c. tervlapjábó
ól

Kivon
nat az OTrT Kiváló
K
termőh
helyi adottság
gú erdőterülett övezete c. teervlapjából 3//4. számú mellléklet
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Kivonat az OTrrT Országos víízminőség véd
delmi terület övezete c. terrvlapból 3/7. sszámú mellék
klet
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Kivona
at - 3/9. számú
ú melléklet – Kiemelt fonto
osságú honvéd
delmi terület övezete

A terveezési területek közüll az 1, 2, 4,
4 9 terüleetegység érrintett „Ors
rszágos vízm
minőség
védelmii terület”, illletve az össszes terüleet érintett a településsek közigazzgatási terü
ületének
megjelö
ölésével meghatároz
m
ott „Kiemeelt fontossá
ágú honvéédelmi terü
ület övezettével”. A
többi orrszágos övezet nem érinti
é
a terv
vezési terülleteket.
Az Orszzágos Terü
ületrendezzési Terv vonatkozó
v
ó előírásai::
Az Mtv..-vel módossított OTrT
T előírásait figyelembee véve, a vo
onatkozó teerületfelhasználási
és térségi övezeti előírások
k a VMTrT elemzése során, az országos és kiemeltt térségi
kozóan egy
yüttesen keerülnek ism
mertetésre.
övezeteekre vonatk
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2.

A Veszprém
m Megyei Területren
T
ndezési Terrv vizsgála
ata

A Veszprém Meggyei Terüleetrendezésii Terv célja, hogy meghatározz
m
za a megy
ye egyes
térségeei területfeelhasználássának felttételeit, a műszaki infrastruk
kturális háálózatok
összehaangolt térb
beli rendjéét, tekintetttel a fenn
ntartható térségfejlőd
t
désre, valaamint a
területii, táji, term
mészeti, öko
ológiai és kulturális
k
ad
dottságok, értékek m
megőrzéséree, illetve
természzeti erőforrrások védeelmére, és fenntarthat
f
tó használaatára.
Az Orszzágos Terü
ületrendezéési Tervről szóló - Mttv. − vel mó
m dosı́tott, 2014. janu
uá r 1-től
hatályo
os − 2003. é vi XXVI. törvény (O
OTrT) a megyei
m
terü
ületrendezéési tervekn
nek az e
törvénn
nyel való összhan
ngba hozaataláig azz egyes előírások alkalmazzásának
vonatko
ozásában egyedi
e
szab
bályokat határoz meg, melyeket a későbbiek
kben tárgy
yalunk.
Az aláb
bbiakban Veeszprém Megye
M
Önko
ormányzatáának Veszprém Megyee Területreendezési
Tervérő
ől szóló 5/2
2005. (V. 27.) önkorm
mányzati rendeletének
k kivonata kerül bemu
utatásra
Pápa teelepülésre vonatkozóa
v
an.
bbi térségii
A VMTrrT területfeelhasználáss rendszeréében a terveezési terüleetek az aláb
területffelhasznállási kategó
óriákba sorroltak: váro
osias telepü
ülési térségg, mezőgazdasági
térség, vízgazdálko
v
odási térséég
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1
1,2,4,8,9
- területegys
t
ségek váro
osias települési térséég

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

82

PÁP
PA TSZT, HÉS
SZ és SZT résszleges módossítása

5,7-es teerületegysség városia
as településsi térség

3-as területegys
t
ség mezőg
gazdasági térség
t

6--os területeegység vízg
zgazdálkod
dás és telep
pülési térsség
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VMTrT
T térségi övvezetek vizzsgálata
Terüleetek
érintetttsége

A VMTrrT övezete
ei
magterület övezete (3..1.)1
m
ö
ökológiai
fo
olyosó övezeete (3.1.) 1
p
puffer
terüllet övezete((3.1.) 1
k
kiváló
termőhelyi adotttságú szán
ntóterület
2
ö
övezete
(3.2
2.)
k
kiváló
termőhelyi adotttságú erdő
őterület öveezete
2
(
(3.3.)
e
erdőtelepíté
ésre alkalm
mas terület övezete
ö
(3.3
3.)3
o
országos
ko
omplex táj-rrehabilitációt igénylő ter.
ö
övezete
(3.4
4.)4
t
térségi
kom
mplex táj-reh
habilitációtt igénylő
5
t
terület
övezzete(3.4.)
o
országos
jellentőségű tájképvédel
t
mi terület
6
ö
övezete
(3.5
5.)
t
térségi
jelen
ntőségű tájkképvédelmii terület
ö
övezete
(3.5
5.) 6
t
történeti
települési terrület övezette (3.6.) 4
k
kiemelten
é
érzékeny
fellszín alatti vízminőség
v
g8
v
védelmi
területének övvezete (3.7.))
f
felszíni
vizeek vízminőség-védelmii vízgyűjtő
t
terület
övezzete (3.8.) 8
á
ásványi
nyeersanyagvag
gyon-terüleet övezete
9
(
(3.9.)
E
Együtt
terveezhető térsségek övezeete (3/10. szz.
m
m.)
r
rendszerese
en belvízjárrta terület övezete
ö
(3.1
11.)
10
n
nagyvízi
meeder övezette (3.11.)
f
földtani
vesszélyforrás területénekk övezete
11
(
(3.12.)
v
vízerózióna
ak kitett terrület övezette (3.13.) 4
s
szélerózión
ak kitett teerület övezeete (3.14.) 4
k
kiemelt
fonttosságú meeglévő honvvédelmi terü
ület
ö
övezete
(3.1
15.) 12
h
honvédelmi
i terület öveezete (3.15..) 13

NEM
M
NEM
M
NEM
M
NEM
M
NEM
M
NEM
M
IGE
EN: 3. terü
ületegység

NEM
M
NEM
M
NEM
M
NEM
M
NEM
M

Az OTrrT módosíto
otta az új Orsszágos ökoló
ógiai hálózat övezet lehatárolásávaal. A meghatáározott
államiggazgatási szzervek előzeetes adatszolgáltatása figyelembevéételével kell lehatárolni.
2 Az OTr
rT módosíto
otta a lehatárolást a von
natkozó Orszzágos övezetttel. A megh
határozott
államiggazgatási szzervek előzeetes adatszolgáltatása figyelembevéételével kell lehatárolni.
3 Az OTr
rT megszűnttette, helyettte erdőtelep
pítésre javassolt terület övezete kerü
ült alkalmazáásra,
melyett adatszolgááltatás alapjáán szükségees lehatároln
ni.
4 OTrT megszűntett
m
te
1

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

84

PÁP
PA TSZT, HÉS
SZ és SZT résszleges módossítása

Az OTrrT ajánlott megyei
m
övezetként jelölii, melyet adaatszolgáltatáás alapján k
kell pontosítani.
OTrrT megszűnttette, helyettte az országgos Tájképvéédelmi szem
mpontból kieemelten kezelendő
területt övezetét keell figyelemb
be venni, meelyet adatszzolgáltatás szerint kell leehatárolni.
7 Az OTr
rT „világörökkség és világ
görökség-várrományos teerület” övezeete nevű országos övezeetet kell
figyeleembe venni.
8 Az OTr
rT megszűnttette, helyettte az ország
gos vízminősség-védelmi terület
t
övezeetét kell figy
yelembe
venni, melyet OTrrT és adatszo
olgáltatás szzerint kell leehatárolni.
9 Az OTr
rT átneveztee. Adatszolgááltatás alapjján, annak hiányában
h
a VMTrT szerrint kell lehaatárolni
annak következő módosításig
m
g.
10 Az OTrT módosíto
erv továbbffejlesztése keretében
otta, és kieggészítette a Vásárhelyi-t
V
ö
A
Adatszolgálttatás
megvaalósuló vízkáár-elhárításii célú szükséégtározók teerületének övezetével.
alapján
n, annak hiáányában a VM
MTrT szerin
nt kell lehatáárolni annak
k következő
ő módosításiig.
11 Adatsz
zolgáltatás szerint
s
kell lehatárolni
l
a a VMTrT következő
k
m
módosításig.
12 Az OTrT módosíto
otta. A neve kiemelt fon
ntosságú hon
nvédelmi terrület övezette országos övezetre
ott. Adatszo
olgáltatás szeerint kell leh
határolni a VMTrT
V
köveetkező módo
osításig.
változo
13 Adatsz
zolgáltatás szerint
s
kell lehatárolni
l
a VMTrT következő mó
ódosításig.
5

6 Az

Megyeii térségi kiivágatok

Kivonat az
a VMTrT term
mészeti terüleetek övezete c.
c tervlapból 3.1.-es.
3
számú
ú melléklet
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Kivona
at az VMTrT Asványi
A
nyersa
anyag-gazdálkodási terüleet övezete c. tervlapból
t
3.9
9.-es. számú melléklet
m

gi területfe
elhasználá
ásra és térrségi öveze
etekre von
natkozó
Az OTrrT és a VMTrT térség
előírássai
Az Orszzágos Terü
ületrendezéési Tervről szóló - Mttv. − vel módosított, 2014. janu
uár 1-től
hatályo
os − 2003. évi XXVI. törvény
t
(O
OTrT) a me
egyei terülletrendezéési tervekn
nek az e
törvénn
nyel való összhang
gba hoza
ataláig azz egyes előírások
e
alkalmazzásának
vonatk
kozásában egyedi sza
abályokat határoz
h
meg:
m
"31/B. § A kiemeelt térségi és
é a megyeei területren
ndezési terrveknek azz e törvénn
nyel való
összhan
ngba hozattaláig a teelepülésren
ndezési eszzközök késszítésénél, módosítássánál az
alábbi átmeneti
á
reendelkezéseket kell allkalmazni:
a) az Országos Szerkezeeti Terv által kijeelölt orszáágos jelen
ntőségű műszaki
m
infrasttruktúra-hálózatokat az e tö
örvénynek az MTv.--vel megá
állapított 1/1-11.
mellékllete, 9. § (7)
( bekezd
dése, valam
mint 10. §-a
§ előírássainak alk
kalmazásával kell
kijelöln
ni,
b) a megyei
m
területrendeezési tervb
ben megálllapított téérségi terrületfelhassználási
kategó
óriákon bellül az e törrvénynek az
a MTv.-ve
el megállap
pított 6. § (2) bekezd
désének
előírássait kell alk
kalmazni,....
...
e) azo
okat az országos
o
övezetekeet, amelyeeket a kiiemelt térrségi és megyei
területtrendezési terv alkalm
maz, azonban az MT
Tv. megszü
üntetett, a ttelepülésreendezési
eszközö
ök készítéssénél, módo
osításánál nem
n
kell allkalmazni,,
f) azokra az országos
o
övezetekrre, amelyeeket a kiiemelt térrségi és megyei
területtrendezési terv alka
almaz, azzonban a rá vonattkozó előír
írásokat az
a MTv.
módosíította, a teelepülésren
ndezési eszzközök késszítésénél, módosításáánál e törv
vénynek
az MTvv.-vel megá
állapított övezeti
ö
előíírásait kelll alkalmazzni,
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g) azok
kat a kiemelt térségi és megyei övezeteket,
ö
t, amelyeket a kiemeltt térségi és megyei
területtrendezési terv megállapít,
m
azonban
n az MTv.
M
megsszüntetett,, ... a
települéésrendezéssi eszközök
k készítésén
nél, módosításánál neem kell alk
kalmazni,
h) azok
kat a kiemelt térségi és
é megyei övezeteket
ö
t, amelyekeet a kiemeltt térségi és megyei
területtrendezési terv meg
gállapít, azonban
a
a rá vonattkozó előíírásokat az
a MTv.
módosíította, a j) pontban foglaltak
f
figgyelembev
vételével a településreendezési esszközök
készítésénél, mó
ódosításánáál e törv
vénynek az
a MTv.-vvel megá
állapított övezeti
előírássaival kell alkalmazn
a
ni,
.....
l) azon új országo
os, kiemelt térségi és megyei
m
öve
ezeteket, amelyeket
a
az MTv. álllapított
meg, azzonban a kiemelt térsségi és meg
gyei terüle
etrendezésii tervben m
még nem kerültek
k
alkalm
mazásra, a településre
t
endezési esszközök készítésénél, módosítássánál e törv
vénynek
az MTvv.-vel meg
gállapított 12/A. § (1)
( bekezd
dése és övvezeti előírrásai szerrint kell
lehatárrolni és alk
kalmazni.""
"12/A. § (1) A kiemelt térségi éss megyei területren
ndezési tervek, valaamint a
települlésrendezéési eszközö
ök készítésse során a 12. § (1) és
é (2) bekezdésében felsorolt
f
térségi övezetek által érintett területeket az orrszágos, a kiemelt térségi és a megyei
övezeteek területi érintettséggével kapccsolatos álllásfoglalásrra kötelezeett államigaazgatási
szervek
k körérőll szóló kormányrrendelet szerint, az abban
n meghattározott
államig
gazgatási szervek előzetes adatszollgáltatása figyelem
mbevételév
vel kell
lehatárrolni.
(2) A megyei
m
terrületrendezzési tervbeen a világö
örökségi és világörök
kségi várományos
terület övezetét, a kiemeelt fontossságú honvédelmi terület övezzetét, az ásványi
nyersan
nyagvagyon
n-terület övezetét,
ö
a földtani veszélyforrrás területének övezetét, a
honvéd
delmi terü
ület övezeetét az érintett
é
teelepülések közigazgatási terü
ületének
megjelö
ölésével keell meghattározni. A megyei területrendeezési tervekben alkallmazott,
továbbáá ott meegállapítottt egyéb térségi öv
vezeteket tényleges kiterjedéésüknek
megfeleelően kell lehatárolni..
...
t
endezési esszközök kéészítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
(4) A településre
területrrendezési terv térséggi övezeteeinek lehattárolásáhozz képest a térségi övezetek
ö
területéének a telep
pülés köziggazgatási teerületére eső része leggfeljebb ±5
5%-kal válttozhat."
A Veszp
prém Megy
yei Önkorm
mányzat Kö
özgyűlésének Veszpréém Megye Területre
endezési
Tervéről szóló 5/2005. (V
V.27.) önk
kormányzaati rendeleete - a reendeletben foglalt
ndő - idéztee az akkor hatályos Országos
O
fogalmaak és szabáályok megéértését meggkönnyíten
Területtrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
t
- OTrT
O
- vona
atkozó elő
őírásait,
az idézzett szöveg
grészek azzonban nem
m alkották
k a megyeei rendelett részét. A VMTrT
ezeken felül nem
m fogalmaazott meg önálló rendelkezésseket a teerületfelhasználási
térségeek és a térséégi övezeteek esetében
n sem.
A Megy
yei Térségi Szerkeze
eti Terv elő
őírásai
Veszpréém Megye Területren
ndezési Terrvének 1. szzámú függeeléke szerin
nti Területii Mérleg
alapján
n Csabrendek Községeet az alább
bi térségi teerületfelhaasználási kaategóriák érintik
é
a
táblázaat szerinti mértékben:
m
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Telepü
ülés

Pápa

Terrületfelhasználási kattegória
Városias teleepülési térsség
Építmények által
á
igényb
be vett térség
Erd
dőgazdálko
odási térségg
Meezőgazdasá
ági térség
Vízzgazdálkod
dási térség
g

Hektár
2184,5
122,10
581,44
6218,76
37,28

Százzalék
23
3,9
1,,3
6,,4
68
8,0
0,4
0,

Térségi területfe
felhasználá
ási kategó
óriákra vo
onatkozó előírások az OTrT 6. §-a
n
alapján
Az OTrrT 6.§ (2) bekezdése szerint:
s
A kiemeelt térségi és
é megyei területfelha
t
asználási kategóriáko
k
on belül a teelepülési
terülletfelhaszn
nálási egyséégek kijelöllése során a következő
ő szabályok
kat kell
alkallmazni:
a) az errdőgazdálk
kodási térs
rséget legalább 85%--ban erdőtterület
terü
ületfelhaszn
nálási egysségbe kell sorolni;
b) a meezőgazdasá
ági térségeet legalább
b 85%-ban
n mezőgazzdasági terrület, beépítésre
szán
nt különleg
ges honvéd
delmi terüllet, beépíté
ésre nem szzánt külön
nleges
honvvédelmi terület vagyy természettközeli terület terüleetfelhaszná
álási egysé
égbe
kell sorolni,
s
a térségben
t
n
nagyvárosi
as lakóterü
ület és vegy
yes terület
terülletfelhaszn
nálási egyséég nem jelö
ölhető ki;
c) a veg
gyes terüleetfelhaszná
álású térsééget legalá
ább 85%-b
ban mezőga
azdasági
terü
ület, erdőteerület vagyy természetközeli terrület terüleetfelhaszná
álási egysé
égbe
kell sorolni,
s
a fennmarad
f
ó részen naagyvárosias lakóterüllet kivételével bármelly
telep
pülési terülletfelhasználási egyséég kijelölhető;
d) a tellepülési térrség bármely települlési területtfelhasználási egység
gbe sorolh
ható;
e) a vízg
zgazdálkod
dási térség
get legaláb
bb 85%-ban vízgazdá
álkodási teerület vagy
y
term
mészetközeeli területfe
felhasználá
ási egységb
be kell soro
olni;
f) az építmények által
á
igényb
be vett térséget az ado
ott építmén
ny jellege szzerinti teleepülési
nálási egyséégbe kell so
orolni.
terülletfelhaszn
7 § szerint::
OTrT 7.
(1) Az Országos
O
E
Erdőállomá
ány Adattá
ár szerint erdőterüle
e
etnek minő
ősülő terülletet a
telep
pülésrendeezési eszkö
özökben leg
galább 95
5%-ban erd
dőterület
terü
ületfelhaszn
nálási egysségbe kell sorolni.
(2) A kö
özlekedési, az
a elektron
nikus hírközzlési, tovább
bá az energ
getikai vona
alas
infra
astruktúra-hálózatok erdőterület
e
ten áthalad
dó szakasza
ai mellett cssak a forgallom
lebon
nyolítását és
é biztonság
gát, az elekktronikus híírközlés mű
űködését, illletve a villa
amos
energ
rgia és más energiahorrdozók tová
ábbítását kö
özvetlenül szolgáló
s
ép
pítmények
helyeezhetők el."" ...
A Térsé
égi Övezettek előírássai
Ország
gos vízminő
őség-védellmi területt:
Az orszzágos terüleetrendezési tervben megállapíto
m
ott, kiemeltt térségi és megyei
területrrendezési tervben
t
alk
kalmazott övezet,
ö
ameelybe a felszzíni és felszzín alatti viizek, az
emberi fogyasztássra, használatra szántt vizek és a vízkivételi művek, tovvábbá a halak
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életfeltéételeinek biztosítása
b
é
érdekében
kijelölt vizzek megóváását szolgálló védelem
m alatt
álló területek tartoznak.
Az OTrT
T 15. §-a szerint:
(1) Az országos
o
víízminőség-védelmi terület övezeetében keleetkezett szeennyvíz öveezetből
történő kivezeetéséről és az övezeteen kívül kelletkezett szzennyvizek
k övezetbe történő
t
bev
vezetésérőll a kiemelt térség és a megye terrületrendezzési tervébeen rendelk
kezni
kell.
(2) Az övezetbe
ö
taartozó telep
pülések teleepülésrend
dezési eszk
közeinek kéészítése sorrán ki
kell jelölni a vízvédelem
v
mel érintettt területek
ket, és a hellyi építési sszabályzatb
ban az
épíítési övezettre vagy öv
vezetre vonatkozó szabályokat kell megállaapítani.
Ásványyi nyersanyyag-gazdá
álkodási terrület előírá
ásai az OT
TrT 19/B. §
§-a szerint::
(1) Az ásványi
á
nyeersanyagvaagyon-terüllet övezetéét a települéésrendezéssi eszközök
kben
kell ténylegess kiterjedéssének megffelelően leh
határolni.
(2) Az (1)
( bekezdéés szerint kijelölt
k
terü
ületen, a tellepülésrend
dezési eszk
közökben csak
c
oly
yan területffelhasználási egység, építési
é
övezzet vagy öv
vezet jelölh
hető ki, ameely az
ásv
ványi nyerssanyagvagy
yon távlati kitermelés
k
ét nem lehetetleníti eel.
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JAVASL
LAT
A TSZT
T módosítá
ással érinttett területtekre vona
atkozó orsszágos és m
megyei
területtfelhasználási kategó
óriák előírrásaival va
aló összha
ang igazolá
ása
Az 1,2,3
3,4,5,7,8,9 területegyységek Várrosias telep
pülési térsségbe sorolltak a VMT
TrT
szerint,, mely terülletek a teleepülésrendeezési eszkö
özök készíttése során b
bármely
települlési területf
tfelhasznállási egység
gbe sorolhatók.
A 3-as területegyység mezőg
gazdaságii térségbe sorolt,
s
mely
yet legaláb
bb 85%-ban
n
mezőgaazdasági terület, beép
pítésre szán
nt különleges honvédeelmi területt, beépítésrre nem
szánt különleges honvédelm
h
mi terület vaagy természzetközeli teerület terülletfelhaszn
nálási
egységb
be kell soro
olni, a térséégben nagy
yvárosias laakóterület és
é vegyes terület
területffelhasználáási egység nem
n
jelölheető ki;
A terüleet a hatályo
os TSZT-n tervezett
t
véédelmi erdőként jelölt, mely jeleen módosítáás
során mezőgazda
m
asági terülletfelhaszn
nálásba kerül átsorollásra, így a módosítá
ás
megfellel a jogsza
abályi előírrásoknak.
A 6-os területegy
t
ység vízgazzdálkodásii és települlési térség,, melyen a vvízgazdálkodási
térségeet legalább 85%-ban vízgazdálko
v
odási terüleet vagy term
mészetközeeli
területffelhasználáási egységbe kell sorollni;
A vízfellületek a fö
öldhivatalii adatszolg
gáltatás allapján meg
ghatározott kivett
horgássztó alrészlletek szeriint kerültek pontosításra (ez azzonos az ortofoton lá
átható
állapotttal), mely megfelel a Veszprém
m Megyei Területrend
T
dezési Terrvben
vízgazd
dálkodási területkén
nt jelöltekk
kel.
A terve
ezési területeket érintő ország
gos és meg
gyei térség
gi övezetek
k előírásaiival
való össszhang iga
azolása
Az Orszzágos vízm
minőség-véédelmi terü
ület övezettére vonatk
kozó szabá
ály értelmé
ében a
települéésrendezéssi eszközein
nek készítéése során ki
k kell jelöln
ni a vízvédeelemmel érrintett
területeeket, és a helyi építésii szabályzatban az épíítési övezettre vagy övvezetre von
natkozó
szabály
yokat kell megállapíta
m
ani.
Jelen teervezés során kisebb részterület
r
t módosítássok történn
nek, a hatályyos HÉSZ-b
ben a
vonatko
ozó előírássok a teljes település tervezése
t
so
orán fogan
natosíthatók
k.
Ásványyi nyersanyyag-gazdá
álkodási terrület öveze
etére vona
atkozó szab
bály értelm
mében
a telepü
ülésrendezzési eszközö
ökben kell tényleges kiterjedésé
k
ének megfeelelően lehaatárolni.
A tervezési területteket bányaterületek nem érintiik.
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III. ÖRÖKSÉGV
Ö
VÉDELMII HATÁST
TANULMÁ
ÁNY
Az építtett környeezet értékei
A módo
osítással érrintett terü
ületek sem országosan
n védett művi értékett, sem hely
yi egyedi
értékvéédelem alatt álló terü
ületet, épü
ületet, utcai homlokzaatot, épüleetbelsőt, váárosképi
értékett nem érinteenek.
Régészzeti értékek
k
A módo
osítással érrintett terülletek nyilváántartott réégészeti lellőhelyeket nem érinteenek.
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Termésszeti érték
kek
A módo
osítással érintett terv
vezési terü
ületet orszáágos terméészetvédelm
mi védettsség alatt
álló terület nem érrinti.

Forrás: TIR
terrmészetvéd
delem tárrgyában

A tervezési teerületek vonatkozás
v
sában tájj és
megállaapítható, ho
ogy a terüleetek nem érintettek:
é
 nemzetköz
n
zi jelentőségű terméészetvédelm
mi területeek (Naturaa 2000 teerületek
Ramsari teerületek),
 országos jeelentőségű természetv
védelmi terrületek,
 országos ökológiai háálózati elem
mek,
 helyi
h
védettt természeetvédelmi területek
t
által.
Változttatási szán
ndékok
1.
M
MEGGYES
KÖ
ÖZ KÖZLEK
KEDÉSI TERÜLETBE SOROLÁSA
S
A
A jelen
nleg lakótterületbe sorolt,
s
de utcaként funkcionááló közterrület a téényleges
rendelttetésének megfelelően
m
n közlekedéési területb
be kerül átssorolásra.
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2.

HELYKIJELÖ
ÖLÉS SZÁL
LLÁSÉPÜLE
ETEK CÉLJJÁRA ÉS UTAK
U
VON
NALVEZETÉ
ÉSÉNEK
M
MÓDOSÍTÁS
SA A KÜLSŐ
Ő VÁRKERT
TBEN
A válto
oztatások célja
c
elsődllegesen a termálfürd
t
dő és a strand szolgááltatás-kínáálatának
bővítésse és minő
őségi fejlessztése, vallamint ezzzel összefü
üggésben a Várkertfü
ürdőhöz
kapcsollódó többn
napos welln
ness-turizm
mus lehetőségeinek biztosítása,
b
ennek érd
dekében
különbö
öző jellegű
ű szállásheelyek (pl. wellness-, illetve gy
yógyszállod
da, apartmaanházas
üdülőfaalu) céljárra kínálatii jellegű területbizttosítás a hatályos tervekhez képest
rugalmasabb szab
bályozási keeretek közö
ött.
3.
VÁ
ÁROSI KE
ERTÉSZET ÉS PISZT
TRÁNGOS TÓ ELHELYEZÉSE A HANT
TAI ÚT
TÉ
ÉRSÉGÉBE
EN
Az önko
ormányzatt a területen
n városi keertészet és pisztrángo
os tó kialakítását terveezi, ahol
a váro
osi parkok
kba kiültettendő viráágok termeesztését, valamint
v
éértékesítésii célból
pisztrán
ng nevelőt kívánnak kialakítaani. A tev
vékenységeekhez szükséges kisszolgáló
épületeek, építmények elheelyezése érrdekében szükséges az ingatllan egy részének
általáno
os mezőgazzdasági területbe soro
olása.
4.
BÖ
ÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
É
A VAJDA LAK
KÓTELEPEN
Az ön
nkormányzzat új önálló
ö
bö
ölcsőde építését
é
h
határozta
el a jelenlegi
gyermeekintézmén
nyek közeelében, mivel a gyeermekorvo
osi rendelő
ővel egyb
beépített
jelenleggi bölcsődee épületrésszt más, kö
özösségi, ku
ulturális, iggazgatási ffunkcióra kívánják
k
hasznosítani. A közpark egy
e
részén
nek övezeetmódosítáása szüksééges a beruházás
dekében.
megvalósítása érd
5.
JU
UHAR UTCA
AI „VÁROSG
GAZDÁLKO
ODÁSI TERÜ
ÜLET" ÁTSOROLÁSA
A városgazdálkod
dási terület besorolás fenntartáása indoko
olatlanná vvált, az inggatlanok
használatának megfeelelő átsoro
olása szükséges a kö
örnyező gaazdasági
ténylegges területh
területeek besoroláásához igazzítva.
6.
BO
ORSOSGYŐ
ŐR SPORTH
HORGÁSZ TERÜLET
T
KIJELÖLÉSE
E
A közp
parki beso
orolás hely
yett a tényleges spo
orthorgászaat funkció
ó végzésérre kerül
átsoroláásra a terület annak
k érdekébeen, hogy a tevékeny
ységhez szü
ükséges kö
özösségi
szociáliis épület, illletve egyéb
b kiszolgálló építmény
yek (pl. eső
őbeálló, naapvédő tarttózkodó,
tároló) elhelyezheetők legyen
nek.
P
PÁPAI
IPAR
RI PARK KÉ
ÉT TÖMBJÉ
ÉNEK ÖVEZ
ZETMÓDOSSÍTÁSA
7.
A válto
oztatás céllja a folyaamatosan beépülő gazdasági
g
t
területeken
n az elhelyezhető
funkció
ók körének kibővítésee a jelentkezző igények
knek megfellelően.
8.
TA
ALAJERŐGA
AZDÁLKOD
DÁSI TERÜ
ÜLET KIJELÖ
ÖLÉSE A SZ
ZABÓ DEZSSŐ UTCÁBA
AN
A pápai cég jelenlegi teleph
helye körny
yékén területi bővítéss céljára a szemköztii terület
övezetm
módosításaa szükségees. A táro
olókapacitás bővítéséét szabadtéren (rakllapokon
speciáliis takarásssal) tervezzik, de szü
ükséges feedett tároláási lehetősség biztosíítása is.
Felmerült hosszaabb távlattban a virrágföld elő
őállítási és csomago
olási tevék
kenység
jelentőssebb beép
pítést igény
ylő bővítésse is, de az
a ehhez szükséges átsorolás (amely
beépítéésre szánt terület
t
kijellölését igén
nyli) jelen módosításn
m
nak nem tárrgya.
9.
ER
RDŐTERÜL
LETEK KIJE
ELÖLÉSE
Az 1. - 8. számú módosítássok során keletkezettt biológiaii aktivitáséérték csökk
kenések
pótlásaa érdekében
n kerül sorr az önkormányzati tulajdonú
t
c tulajdonában lévő
cég
ő távlati
fejlesztési terület átsorolására.
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Hatáseelemzés
Tárgyi TSZT és HÉSZ
H
módo
osítási javaaslatok céllja az önko
ormányzat elhatározáásainak,
valamin
nt a fejleszttési igények
knek megfeelelő szabáályozási körrnyezet kiaalakítása.
Az 1. 5. és 7. számú
s
módosítás csak a tény
ylegesen kialakult
k
teerülethaszn
nálatnak
megfeleelő módosítást jelenti, különöseb
bb hatássall nem jár.
A 2., 3. és 4. száámú módossításokra önkormány
ö
yzati elhatáározás, fejlesztés érd
dekében
or önkorm
mányzati tullajdonú terrületeken, melyek
m
ked
dvezőtlen m
megoldások
kat nem
kerül so
eredméényeznek.
A 6. száámú módosítás közössségi érdek
keket szolggáló, a 8. peedig közelllátásban réésztvevő
cég fejjlesztését tartalmazzza az önk
kormányzaat támogattásával. Haatásukat tekintve
t
kedvezőtlen mego
oldásokat nem
n
jelenteenek.
A terveezett változztatások neem érinteneek sem országosan véédett művi értéket, seem helyi
egyedi értékvédeelem alatt álló értéket, sem ny
yilvántarto
ott régészeeti lelőhely
yet, sem
természzetvédelmii védettségg alatt álló területet.
t
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NY
YILATKOZA
AT

Alulírottt Bálizsné Nagy-Pál Anna
A
okl. ép
pítészmérn
nök nyilatk
kozom, hogyy Pápa Város TSZT
és HÉSSZ részlegges módossításához elkészített Örökségv
védelmi haatástanulm
mány az
örökséggvédelmi
jogszabáályoknak
és
ható
ósági
előírásoknak
k
megfellel.
A
Települlésrendezéési eszközö
ök és az Örökségv
védelmi haatástanulmány elkészítésére
jogosultsággal ren
ndelkezem..

Budapeest, 2016. jú
úlius hó

………
…………………
…………..
Bálizssné Nagy-P
Pál Anna
építéész vezető ttervező,
vezető teleepülésrendezési terveező,
terüleetrendezésii tervező
É/1 01-0574,
TT//1É 01-057
74/11,
TR 01-057
74
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IV.

H
HELYI
ÉPÍTÉSI SZAB
BÁLYZAT
T AKTUAL
LIZÁLÁSA
A

Az önk
kormányzatt a helyi ép
pítési szab
bályzatot érintően – a fenti kon
nkrét terülletekhez
kapcsollódó módo
osításokon túl - egyééb kisebb módosításo
m
okat is tervvez. Ezek részben
egyes építési öv
vezeti parraméterekeet (falusiaas lakóterü
ületek), részben ép
pítészeti
tömegfo
ormálást (közterület
(
tek felől láátható tető
őfelületek kialakításaa), illetve részben
jogszab
bályi hivatk
kozást érinttő módosítáások
1.

A falusias la
akóterülettek legkise
ebb építmé
énymagasságának m
módosítása
a

A falussias lakóöv
vezetekben
n visszatérrő igénykéént jelentk
kezik az éépítménym
magasság
legkiseb
bb értékén
nek 4,5 m-rről 3,0 m-ree való csök
kkentése, mely
m
főleg a kiszolgáló
ó, illetve
kiegészzítő funkció
ójú építmén
nyek esetén
n indokolt.
Fenti vááltoztatási szándék kö
övetkeztében módosu
ulnak az aláábbi táblázaatok:
12. számú
ú táblázat
Építési
övezet jelee

Kialakíthatóó
legkisebb
telekméret

Lf-O/1

600 m2

Beépítési
mód

Beépítetttség
megengeedett
legnagyyobb
mérték
ke

oldalhatáron álló,
á
előkert nélkülli

30 %

Építméénymagasság
legkiseb
bb legnagyob
b
4,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

40 %

50 %

részleges

6,0 m

3,0 m

13. számú
ú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/2

600 m2

oldalhatáron
álló,
előkertes

30 %

Építményág
magassá
legkisebb leg
gnagyobb

4,5 m

Zöld
dfelület
legkisebb
méértéke

6,0 m

4 %
40

Terepszint
alaatti
beépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

3,0 m

14. számú
ú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/K

600 m2

oldalhatáron
álló

30 %

Építményág
magassá
legkisebb leg
gnagyobb

4,5 m

Zöld
dfelület
legkisebb
méértéke

6,0 m

4 %
40

Terepszint
alaatti
beépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

3,0 m

2.

Azz épülete
ek közterrületről látható tetőfelület
t
tein a te
etőfelépítm
mények
arrányának szabályozása általán
nos előírássként

A tetőteerek beépíttése során és a megújjuló energiaforrások terjedéséve
t
el egyre gy
yakoribb
a tető
őfelépítmén
nyek megjjelenése a magasteetős épületek köztterületről látható
tetőfelü
ületein.
Ezen kéérdéskör szzabályozása - elsődleggesen telep
pülésképi okokból - ak
ktuálissá váált.
k érdekében
n az értékv
védelemről szóló 6.§. az
a alábbiak
k szerint mó
ódosul:
Fentiek
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ÉRT
TÉKVÉDEL
LEM
6. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

3.

Páápa közigazzgatási terülletére – a Településsz
T
zerkezeti Teervben meghhatározott területek,
t
inngatlanok és
é természzeti értékekk vonatkozzásában, külön
k
rendelet keretéében –a
kéépviselőtestüület helyi véédettséget álllapít meg.

Téérszín alatti gépjárműűtároló (mélygarázs) csak
c
abban az esetbenn és olyan
n módon
léttesíthető, haa az a régésszeti feltáráás során elő
őkerült örökkségi elemek bemutath
hatóságát
és fenntarthattóságát nem
m veszélyeztteti.
A Kluge-félee Kékfestő Múzeum két ingatlaana (130, 233
2
hrsz.) között a múzeum
m
beemutatására irányuló gyalogút
g
csaak oly mód
don valósíthható meg, hhogy a tech
hnológia
beemutatására szolgáló rekonstruált
r
t múzeumi elemek nem
m sérülnekk és a múzeeum egy
eggységben vaaló használaata biztosíthható.
Laakóterületekk, vegyes területek és
é üdülőterrületek építtési övezetteiben az épületek
köözterületről látható teetőfelületeinn elhelyezzhető tetőfeelépítményeek, tetősíkablakok,
megújuló eneergiát hasznnosító épüleetgépészeti berendezéssek (napelem
m, napkolleektor), a
tettőhéjalás annyagától elttérő anyaghhasználatú fedések aráánya összessen nem haaladhatja
meg a tetőfelüület 25%-átt.
Jo
ogszabályi hivatkozá
ásokkal össszefüggő javítások
j

A hatáályos HÉSZ
Z-ben a Vajda
V
lakó
ótelep bőv
vítésére vonatkozó
v
módosításs során
hivatko
ozásokat alk
kalmaztak az OTÉK bizonyos
b
előírásaira, melyek
m
módosítása jaavasolt a
jogszab
bályi helyeekre való utalások mellőzésév
vel, a kon
nkrét szab
bályozási tartalom
t
megjelö
ölésével (14
4/B.§, 17/B
B.§, 17/C.§,, 17/D.§, 17
7/E.§-ok (1
1) és (5) beekezdései).
A 14/B
B. § (5) beekezdés melléképítm
ményekre vonatkozó
v
előírása azz alábbiak szerint
módosu
ul:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület Csak
a,
OTÉK
lehet
1.sz.melll.6
7.
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert

hátsókert

Terepszint alatti
a
beépítés maax.

a
szeerint módo
osul:
A 17/B. § (1) bekeezdése az alábbiak
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:

Legffeljebb négylaakásos lakóépüület,
továbbá csak OTÉK 12, §,

(22) bekezdés: 2,
2 4 pontja szerrinti
éppítmény*

‐ a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,*
‐ sportépíttmény*

*

csakk lakóépületbben
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A 17/B
B. § (5) beekezdés melléképítm
ményekre vonatkozó
v
előírása azz alábbiak szerint
módosu
ul:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület Csak
a,) c,) d,)
OTÉK
lehet
e,)
1.sz.melll.6
7.
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény, kerti
építményy

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,00 m

hátsókert
6,00 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax:
40 %

A 17/C. § (1) bekeezdése az alábbiak szeerint módosul:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:

Legfeljebbb nyolclakáso
os lakóépület, továbbá
csak OTÉ
ÉK 12, §,

‐
‐
‐
‐

(22) bekezdés: 2 , 3,pontja szeerinti,
vaalamint a
(33) bekezdés: 1,2, pontja szerrinti
éppítmény
a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
szállásheely szolgáltató
igazgatássi épület

A 17/C
C. § (5) beekezdés melléképítm
ményekre vonatkozó
v
előírása azz alábbiak szerint
módosu
ul:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület Csak
a,) c,) d,))
OTÉK
lehet
e,)
1.sz.melll.6
7.
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény, kerti
építményy

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,5 m

hátsókert
10 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
40 %

A 17/D. § (1) bekeezdése az alábbiak
a
szeerint módo
osul:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:

Legffeljebb négylaakásos lakóépüület,
t
továbbá
csak OTÉK 12, §,

‐
‐
‐
‐

(22) bekezdés: 2 , 3,pontja szeerinti,
vaalamint a
(33) bekezdés: 1,2, pontja szerrinti
éppítmény
a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
szállásheely szolgáltató
igazgatássi épület
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A 17/D
D. § (5) beekezdés melléképítm
m
ményekre vonatkozó
v
előírása azz alábbiak szerint
módosu
ul:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület Csak
a,) c,) d,))
OTÉK
lehet
e,)
1.sz.melll.6
7.
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény, kerti
építményy

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,50 m

hátsókert
6,00 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
40 %

A 17/E. § (1) bekeezdése az alábbiak szeerint módosul:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:

Legfeljebbb 60 lakásos laakóépület, tovvábbá csak (22) bekezdés: 2 , 3,pontja szeerinti,
OTÉK 12, §,
vaalamint a
(33) bekezdés: 1, 2, pontja szeerinti
éppítmény
‐ a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
‐ egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
‐ szállásheely szolgáltató
‐ igazgatássi épület

A 17/E
E. § (5) beekezdés melléképítm
ményekre vonatkozó
v
előírása azz alábbiak szerint
módosu
ul:
/5/

4.

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítményekk
tööbb főépület lehet
l
Csak
a,) c,) d,)
OTÉK
e,)
1.sz.melll.6 gépkocsitáro
7.
ló max.
épí.mag.=
=
3,5 m
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény, kerti
építményy
gépkocsitároló max.
épí.mag..= 3,5 m

Meegengedett leggkisebb
előkert
o
oldalkert
5,00 m
6m
Szab. Terv
Szzab. Terv
szeerint
szerint

hátsókert
Min. 7,5 m,
Szab. Terv
szerint

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
55 %

M
Magánutak
kialakítássára vonattkozó előírrások

A magáánutak kialaakítására vonatkozó
v
e
előírások
ed
ddig nem szerepeltek
s
k a HÉSZ-been, e
kérdésk
kör szabály
yozása azon
nban az egy
yre gyakrab
bban megjeelenő igényy miatt indo
okolt.
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A magáánutak a terrvezet szerrint differen
nciáltan szaabályozand
dók, elsősorrban a terü
ület
felhaszn
nálása szerrint az eltérrő forgalom
m miatt, máásodsorban
n, pl. lakóterületeknél a
kiszolgáálandó ingaatlanok szááma alapján
n.
A magáánutak kialaakíthatóságaa érdekében a HÉSZ Kö
özlekedésrőől szóló 8.§--a az alábbiakkal
egészül ki:
(20)
(21)
(22)
(23)

Beeépítésre szánnt területen a telkek
t
megközelítésére szolgáló magánuutat kialakítani csak akkor lehet,
l
ha a
maagánút – az erről szóló külön
k
szerződdésben foglalttak keretei köözött – közhaasználat céljáára átadott
terrületként és a közutakra vonnatkozó rendeelkezések szerrint kerül kialaakításra.
M
Magánút
részérre történő tellekalakítás essetén az építéési övezetre, övezetre megghatározott kiialakítható
leggkisebb telektterület értékét nem kell figyyelembe vennii.
Köözterületi jelllemzőkkel kiialakított maggánút - az önkormányzaattal kötött m
megállapodás esetén –
köözterületté minnősíthető.
A rendszeres gépjárműforga
g
alomra is terrvezett magán
nutak legkisebbb szélességee lakóterületeen 4 telek
m központi
meegközelítését biztosító út esetén 6 m, 100 telekig min. 8 m, 10 telekknél több esetén min. 10 m,
veegyes területenn min. 12 m, gazdasági
g
és ippari területen min. 16m.
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JÓVÁH
HAGYAND
DÓ MUNK
KARÉSZ
I.

H
HATÁROZA
AT-TERVE
EZET

PÁPA VÁROS
V
ÖNK
KORMÁNYZ
ZATÁNAK KÉPVISELŐ
K
ŐTESTÜLET
TE
H
HATÁROZA
AT
.../2016
6. (........) határozat
Tárgy:

Pápa Város
V
Telep
pülésszerkeezeti Tervének módossítása

Pápa Város
V
Önkormányzatáának Képviselőtestüleete az építeett környezzet alakításáról és
védelm
méről szóló 1997. évi LXXVIII. tö
örvény 6. § (1) bekezzdésben fogglalt felhataalmazás
alapján
n, az Alapttörvény 32
2. cikk (1) bekezdés b) pontjáában és M
Magyarorszáág helyi
önkorm
mányzatairó
ól szóló 20
011. évi CL
LXXXIX. törrvény 13. § (1) bekeezdés 1. po
ontjában
meghattározott felladatkörébeen eljárva az
a alábbi dö
öntést hozzza:
1.

A Képviselő
őtestület Pápa Város 98/2002.(VII.4.) száámú határrozattal elffogadott
Teelepülésszeerkezeti Teerve leíró munkarész
m
zét az alább
biak szerintt módosítjaa:
k 1.3. A város
v
terrületfelhassználási
Páápa Váross Településszerkezetti tervének
eg
gységei fejjezete Beépítésre ne
em szánt területek
t
szakasza aaz alábbiak
k szerint
m
módosul:
ületek:
Beépíttésre nem szánt terü

K
Közlekedési
i és közműterületek

közútii közlekedéési terület (Kö
( u)

vasúttterület (Köva
v )

Z
Zöldterülete
ek

közpark (Zkp)

E
Erdőterület
t

védelm
mi erdő (Ev)

gazdassági erdő (E
Eg )

egészsségügyi, szo
ociális, turiisztikai erd
dő (Ee)

M
Mezőgazdas
sági területtek

kertess mezőgazd
dasági terüllet (Mk)

általán
nos mezőgaazdasági teerület (Má)

lakott mezőgazdasági terület (Ml)

V
Vízgazdálko
odási terüleet

vízbesszerzési terrület, vízmű
ű (Vvm)

nyílt vízfolyás,
v
víízfelület (Vv)

K
Különleges
területek
terület (Kb

sporth
horgászati rekreációs
r
bsh)

talajerrőgazdálkodás területte (Kbtg)
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2.

A Képviselő
őtestület Pápa Város 98/2002.(VII.4.) száámú határrozattal elffogadott
Teelepülésszeerkezeti Teerve rajzi munkarész
m
zeit az alábbiak szerin
nt módosítja:
Páápa
Várros
beltterületére
vonatk
kozó
TE
ELEPÜLÉS
SSZERKEZE
ETI
TERÜLETFE
ELHASZNÁ
ÁLÁSI TERV
V-e jelen határozat
h
1. melléklete szerint az alábbi
teerületeken módosul:

orolása lakóterületbőll közlekedéési területb
be
Meggyes köz köztterület átso

b
nak módossítása a
Külső Várkert eggyes terüleeteinek átssorolása, besorolásán
nálatának bővítése
b
és minőségi fejlesztése
f
érdekében
n
szolgálltatások kín

Önkorm
mányzati bölcsőde elhelyezésének bizto
osítása érdekében a Vajda
lakótellep közpark
ki területe egy részén
nek módosíttása

Juhar utcai
u
várossgazdálkodási terület besorolásáának módo
osítása a téényleges
területthasználatn
nak megfeleelően
Borsossgyőr közparki terü
ülete egy részének
k módosíttása a téényleges

sporthorgász funkciónak meegfelelően

odási terüleet kijelölésee a Szabó Dezső utcáb
ban
Talajerrőgazdálko

Erdőteerület kijelölése jeleen TSZT módosítássok biológgiai aktivittásérték
csökkeenésének pótlása érdeekében

3.
4.

Páápa
Várros
kültterületére
e
vonatk
kozó
TE
ELEPÜLÉS
SSZERKEZE
ETI
TERÜLETFE
ELHASZNÁ
ÁLÁSI TERV
V-e jelen határozat
h
2. melléklete szerint az alábbi
teerületeken módosul:
A Han

ntai út téérségében városi keertészet éss pisztrán
ngos tó léétesítése
érdekéében kiszolgáló létessítmények elhelyezéssét biztosíttó mezőgaazdasági
területtbe sorolás
yástól szám
mított 30. napon lép hatályba.
A módosításs a jóváhagy
olgármesterrt a szükséges intézkeedések meggtételére.
Uttasítja a po

Határid
dő: 30 nap
p
Felelős: Dr. Áld
dozó Tamáss polgármeester
Molnárr István várrosfejlesztéési osztályv
vezető
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II.

RENDELET--TERVEZET
T
Pápa Váross Önkormá
P
ányzata Ké
épviselőte
estületének
…
…/2016.
(..... ....) önko
ormányzatti rendelett-tervezete
P
Pápa
közig
gazgatási területére
t
vonatkozó Helyi Ép
pítési Szabá
ályzatának
k
jóváha
agyásáról szóló
s
10/2
2002. (VII.5.) rendelet módosításáról

Pápa Város
V
Önko
ormányzatt Képviselő
ő-testülete az építettt környezeet alakítássáról és
védelm
méről szóló 1997. évii LXXVIII. törvény
t
6//A § (3) bekezdés,
b
vvalamint 62
2. § (6)
bekezdésének 6. pontjában kapott fellhatalmazás alapján, az Alaptörrvény 32. cikk
c
(1)
bekezdés a) pon
ntjában és Magyarorrszág helyi önkormáányzatairóll szóló 20
011. évi
CLXXXIIX. törvény 13. § (1) bekezdés
b
1.. pontjában
n meghatárrozott felad
datkörében eljárva,
a telep
pülésfejleszztési konceepcióról, az integráltt településsfejlesztési stratégiárról és a
települéésrendezéssi eszközzökről, valamint
v
egyes településre
t
endezési sajátos
jogintézzményekrő
ől szóló 31
14/2012. (XI. 8.) Ko
orm. rendeelet 37. § (1) bekezdés b)
pontjáb
ban és 9. mellékletéb
m
ben meghatározott feeladatköréb
ben eljáró Veszprém Megyei
Kormán
nyhivatal, Fejér Meegyei Korm
mányhivataal, Fejér Megyei K
Katasztrófav
védelmi
Igazgattóság, Balaaton-felvidééki Nemzeeti Park Igazgatóság
I
g, Közép-d
dunántúli Vízügyi
Igazgattóság, Veszzprém Meggyei Kataszztrófavédelmi Igazgaatóság, Nem
mzeti Közllekedési
Hatóságg Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
H
Nemzeti
N
Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala, Veszpréémi Járási Hivatal
H
Építésügyi éss Örökségv
védelmi Osztály, Honv
védelmi
vatal, Orszáágos Tiszttifőorvosi Hivatal,
H
Nemzeti Méédia- és
Miniszttérium Hattósági Hiv
Hírközllési Hatósáág, a telepü
ülésfejleszttési koncep
pcióról, az integrált ttelepülésfejjlesztési
stratégiiáról és a településrrendezési eszközökről, valamin
nt egyes ttelepülésreendezési
sajátos jogintézményekről szzóló 314/2
2012. (XI. 8.)
8 Korm. reendelet 38. § (2) bekeezdés c)
pontjáb
ban meghaatározott feladatkörében eljárró Veszprém Megyeei Önkorm
mányzat,
továbbáá a településfejlesztési koncepccióról, az in
ntegrált településfejleesztési straatégiáról
és a településreendezési eszközökrő
e
ől, valamint egyes településrrendezési sajátos
ől szóló 314/2012. (X
XI. 8.) Korm
m. rendelett 29. §-a alapján Páp
pa Város
jogintézzményekrő
Önkorm
mányzati Képviselő-te
K
estületének
k a 24/201
16. (II.25.) határozatttal elfogado
ott Pápa
települéésszerkezeeti terv éss helyi ép
pítési szab
bályzatok módosítássának parttnerségi
egyezteetésről szzóló szabályzatában
n meghatáározott feeladatkörében parttnerként
eljáró/p
partnerek véleményé
v
ének kikéréésével a köv
vetkezőket rendeli el:
1. §
Ö
yzata Kéépviselőtesstületének PÁPA HELYI ÉPÍTÉSI
É
Pápa Város Önkormány
SZABÁL
LYZATÁRÓ
ÓL szóló 10
0/2002. (V
VII.5.) önko
ormányzatii rendeletee (a tovább
biakban:
R.) 1. §--a helyébe a következző rendelkeezés lép:
„1. §
A HÉ
ÉSZ alkalma
azása és hatáálya
(1)

(2)
(3)

Pápaa Város köözigazgatási területén az
a e rendelletben foglaaltakat az Országos
Településrendezéési és Építési
É
Köv
vetelményekkről szóló 253/1997..(XII.20.)
Korm
mányrendeleet (továbbiakkban: OTÉK)) 2012. 08. 06-án
0
hatályoos előírásaiv
val együtt
kell alkalmazni.
Jelenn rendelet haatálya Pápa Város
V
közigazzgatási terüleetének egészzére terjed kii.
E renndeletben meghatározott
m
t építési övezzeti és övezeeti előírásokk területi lehaatárolását
az 1//a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e övezzeti térképeii és a 3,4,5,66,7,8,9,10,11. számú szab
bályozási
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tervllapjai, az egyéb előírásook területi leehatárolását a 2. számú melléklet véédelmi és
korláátozási tervlaapja ábrázolja.”

2. §
be a követk
kező rendelkezés lép:
Az R. 2.. §-a helyéb
„2. §
Szabályozzási Terv
Szabályozáási Terv (a toovábbiakban: SZT) készíítendő:

Ahol az eggyes építési övezeti
ö
és öv
vezeti előírássok ezt előírjáák.

A műemlééki jelentőséégű, a várossképi és vároosszerkezeti védettségű területek
összefüggőő területére.

Fejlesztésii (újonnan beépítésre kerrülő) területeek és tartalékk fejlesztési területek
esetén legaalább a terüleetfelhasználáási egység össszefüggő terrületére.”

3. §
Az R. 3.. §-a helyéb
be a követk
kező rendelkezés lép:
„3. §
Közterületala
K
akítási Tervv
(1)

A műemléki
m
jeelentőségű és
é a várossszerkezetilegg, városképiileg védett területek
közteerületeire Közterületala
K
akítási Terveet (továbbiaakban: KT)) kell készííttetni, a
közteerületek átéépítésének megfelelő
m
leh
határolás éss ütemezés szerint a vonatkozó
v
jogszzabályi előírásoknak meggfelelően.”

4. §
bbi (7) bekezdéssel eggészül ki:
Az R. 6.. §-a az aláb
„(7) Lakóóterületek, vegyes
v
területek és üdü
ülőterületek építési övezzeteiben az épületek
közteerületről láttható tetőfellületein elheelyezhető teetőfelépítménnyek, tetősík
kablakok,
megúújuló energiáát hasznosítóó épületgépészeti berendeezések (napeelem, napkolllektor), a
tetőhhéjalás anyaggától eltérő anyaghaszná
a
álatú fedésekk aránya összzesen nem haladhatja
h
meg a tetőfelülett 25%-át.”

5. §
Az R. 8.. §-a az aláb
bbi (20)-(23) bekezdéésekkel egéészül ki:
(20) „Beéépítésre szánnt területen a telkek meegközelítésérre szolgáló m
magánutat kialakítani
csakk akkor lehett, ha a magánnút – az errő
ől szóló külöön szerződéssben foglaltaak keretei
közöött – közhasználat cééljára átadottt területkénnt és a kközutakra vonatkozó
v
renddelkezések szzerint kerül kialakításra.
k
(21) Maggánút részérre történő telekalakítáás esetén az építési övezetre, övezetre
meghhatározott kiialakítható leegkisebb teleekterület értékkét nem kell figyelembe venni.
(22) Köztterületi jelllemzőkkel kialakított magánút - az önkormányzattaal kötött
megáállapodás eseetén – közterrületté minőssíthető.
(23) A rendszeres
r
g
gépjárműforg
galomra is tervezett magánutak
m
llegkisebb szzélessége
lakótterületen 4 telek
t
megközzelítését bizttosító út esettén 6 m, 10 telekig min.. 8 m, 10
telekknél több eseetén min. 100 m, közpon
nti vegyes teerületen min. 12 m, gazd
dasági és
iparii területen miin. 16m.”
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6. §
Az R. 11
1. § (1) bek
kezdése hellyébe a köv
vetkező ren
ndelkezés léép:
(1)

„A város
v
beépítéésre nem szánnt területe:
a.)
közlekedési és közműtterületekre,
b.) zöldterülettekre,
c.)
erdőterülettekre,
d.) mezőgazdasági területeekre
e.)
vízgazdálkkodási területekre
f.)
különlegess beépítésre nem
n szánt területekre
tagollódik.”

7. §
Az R. 11
1. §-a az aláábbi (8) bekezdéssel egészül
e
ki:
(8)

„A különleges
k
b
beépítésre
neem szánt terrületek övezetei:

Kbsh
(
(sporthorgász
zati rekreáció
ós terület)

Kbtg
(
(talajerőgazd
dálkodás terü
ülete)”

8. §
Az R. 14
4/B. § (5) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
és lép:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület közmű-bbecsatlakozásii
lehet
műtárgyy

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert

hátsókert

Terepszint alatti
a
beépítés maax.

9. §
7/B. § (1) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
és lép:
Az R. 17
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:

Legfeljebb
L
néégylakásos lakkóépület,
‐ továbbá a helyi lakossság ellátását szolgáló
s
keresskedelmi, szollgáltató, venddéglátó
épület,*
‐ sportépíttmény*

10. §
Az R. 17
7/B. § (5) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
és lép:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület közmű-bbecsatlakozásii
lehet
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény,
kerti építmény

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,00 m
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6,00 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax:
40 %
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11. §
Az R. 17
7/C. § (1) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
s lép:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:
‐
‐
‐
‐

Legffeljebb nyolclaakásos lakóépület, továbbá
a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
szállásheely szolgáltató
igazgatássi épület

12. §
Az R. 17
7/C. § (5) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
s lép:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület közmű-bbecsatlakozásii
lehet
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény,
kerti építmény

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,5 m

hátsókert
10 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
40 %

13. §
Az R. 17
7/D. § (1) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
és lép:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:
‐
‐
‐
‐

Legfeljebb
L
néégylakásos lakkóépület,
továbbá
a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
szállásheely szolgáltató
igazgatássi épület

14. §
Az R. 17
7/D. § (5) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
és lép:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítmények
C
Csak
egy főéppület közmű-bbecsatlakozásii
lehet
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény,
kerti építmény

Megengedett legkkisebb
elők
kert
o
oldalkert
5,00
0m
3,50 m
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hátsókert
6,00 m

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
40 %
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15. §
Az R. 17
7/E. § (1) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
s lép:
/1/

E
Elhelyezhető
fu
funkció:
‐
‐
‐
‐

Leg
gfeljebb 60 lakkásos lakóépüület, továbbá
a helyi laakosság ellátássát szolgáló kereskedelmi,
k
szolgáltató, veendéglátó épüület,
egyházi, oktatási, egésszségügyi, szoociális épület,
ó épület,
szállásheely szolgáltató
igazgatássi épület

16. §
Az R. 17
7/E. § (5) bekezdése
b
h
helyébe
a következő
k
rendelkezé
r
s lép:
/5/

A beépítés paraméterei
Az övezeet telkein
Elhelyezhető
épületek szám
ma
mellééképítményekk
tööbb főépület lehet
l
közmű-bbecsatlakozásii
műtárgyy,
hulladékktartály-tároló,
önálló – épülettől
különálló –
kirakatszzekrény,
kerti építmény,
gépkocsitároló max.
épí.mag..= 3,5 m

Meegengedett leggkisebb
előkert
o
oldalkert
5,00 m
6m
Szab. Terv
Szzab. Terv
szeerint
szerint

Terepszint alatti
a
beépítés maax.
55 %

hátsókert
Min. 7,5 m,
Szab. Terv
szerint

17. §
Az R. 24
4. § 12. számú táblázaata helyébee a következző táblázatt lép:
12. számú
ú táblázat
Építési
övezet jelee

Kialakíthatóó
legkisebb
telekméret

Lf-O/1

600 m2

Beépítési
mód

Beépítetttség
megengeedett
legnagyyobb
mérték
ke

oldalhatáron álló,
á
előkert nélkülli

30 %

ménymagasság
Építm
legkiseb
bb legnagyobb
b

3,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

40 %

50 %

6,0 m

Közművesítettség
mértéke
részleges

18. §
Az R. 25
5. § 13. számú táblázaata helyébee a következző táblázatt lép:
13. számú
ú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/2

600 m2

oldalhatáron
álló,
előkertes

30 %

Építményág
magassá
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m

Zöld
dfelület
legkisebb
méértéke

6,0 m

4 %
40

Terepszint
alaatti
beépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
T 297-1730 , Fax: 290-9191,
E-mail: kasib@
@kasib.hu, titkarssag@kasib.hu
www.kasib.hu

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges
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19. §
Az R. 26
6. § 14. számú táblázaata helyébee a következző táblázatt lép:
14. számú
ú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/K

600 m2

oldalhatáron
álló

30 %

Építményág
magassá
legkisebb leg
gnagyobb
3,0 m

Zöld
dfelület
legkisebb
méértéke

6,0 m

4 %
40

Terepszint
alaatti
beépítés
legnaagyobb
mérrtéke
500 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

20. §
0/A. §-a helyébe a köv
vetkező ren
ndelkezés lép:
l
Az R. 30
„30/A
A. §
Vk--Z
Jellemzzően zártsorrú beépítési mód
s
szerint
beép
píthető általá
ános intézményterület
Az építési
é
övezett a vegyes fuunkciójú intézmények elhhelyezésére sszolgáló terület.
A Vk-Z/1
V
építéssi övezetbenn nyeles teleek - a közteerületi kapcssolattal jelen
nleg nem
renddelkező telkekk megközelíttésének bizto
osítását kivévve - nem alakkítható ki.
(3) A Vk-Z/1
V
építéési övezetben átmenő telek mindkéét utcai fronntja az előíírásoknak
megffelelően beéppítendő.
(4) A Vk-Z/1
V
építési övezetbenn – ahol a szabályozássi terv máskként nem jellöli – az
utcavvonali telekhhatár egyben az építési vo
onal is.
(5) A Vk-Z/1 építési övezetben a szabályozáási terven ellőírt tetőmaggasság (UHM
M és ÉLP
közöötti távolság) mindig a ténnyleges UHM
M-hez mérenndő.
(6) A Vk-Z/1
V
építési övezetbenn kétszintes tetőtér nem
m alkalmazhható, a manzzárd tető
kerüülendő.
(7) A Vkk-Z/2 építésii övezetben a Vajda lakótelep kisvároosias lakóterüületétől mértt 30 m-en
belüll az épületekk építménymagassága leg
gfeljebb 6,5 m lehet.
(8) A Vk-Z/2
V
építési övezetben az épületek Fürdő utca felőli homlookvonalának legalább
60%
%-át a Fürdőő utca felőlii telekhatárttól mért 15 m-en belüül kell elhely
yezni. A
telekkhatár és azz épület hoomlokvonalaa közötti teeleksávot köözhasználatraa átadott
terülletként kell kialakítani.
k
(9) A Vk-Z/2 építési övezetben a kerékpáross és gyalogoos átvezetés a szabályozáási terven
jelölt kapcsolati irányban leggalább 6 m szélességbenn, valamint a gyógyászatti részleg
gépjáárművel valló megközellítése legaláb
bb 12 m szzélességben közforgalom
m céljára
megnnyitott maggánút kialakkításával, vagy
v
- meggállapodás alapján - korlátlan
közhhasználatra áttadott területtként biztosíttandó.
(10) Az építési
é
telkekk kialakításánnál és beépíttésénél, ill. szzabályozási ttervben a 18
8/a számú
tábláázatban meghatározott építési öv
vezeti jellem
mzőket és határértékeeket kell
alkallmazni:
118/a. számú táblázat”
(1)
(2)

Építési

K
Kialakítható

övezet
jele
Vk-Z
Vk-Z/1
Vk-Z/2

legkisebb
telekméret
1200 m2
1200 m2
4000 m2

B
Beépítési
mód
zártsorú
zártsorú
zártsorú

Beépítettségg
megengedettt
legnagyobb
mértéke
60 %
60 %
60 %

Építményma
agasság
legkisebb

legnagyobb

4,5 m
4,5 m
6,0 m

7,0 m
8,0 m
13,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
20 %
20 %
20 %
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Terepszint
aalatti beépítés
llegnagyobb
mértéke
60 %
60 %
80 %

KözműveK
sítettség
mértéke
teljes
teljes
Teljes
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21. §
Az R. 42
2. §-a helyéébe a követtkező rendeelkezés lép:
„42.. §
Ksst
Strandterületek
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A Kst/1
K
építési övezetben a strandolásii és gyógyfüürdő funkcióót szolgáló és
é azokat
kiegéészítő, illetvve kiszolgááló szolgáltaató, vendégglátó, illetvee sportlétesítmények
helyeezhetők el.
A Ksst/1 építési övezetnek
ö
a Kst/2
K
övezet felőli előkerrti részét - m
megállapodás alapján korláátlan közhaszználatra átaddott területkéént kell kialakkítani.
A Kst/2
K
építési övezetben csak a Kst//1 építési övezeten elheelyezhető fu
unkciókat
kiszoolgáló keresskedelmi, szzolgáltató és
é vendégláttó építményyek, valamin
nt egyéb
közhhasználatú paarkoló területtek létesíthettők.
Az építési
é
övezeetben telket, építési terülletet alakítanni, új épületeet elhelyezn
ni, vagy a
megllévő épületeeket bővítenii csak az ép
pítési övezett egészére kkiterjedő szab
bályozási
terv alapján szabbad.
A Kst/2
K
jelű éppítési övezett üdülőházass üdülőterülettel határoss telekhatáraa mentén
legallább 5,0 m szzéles háromsszintű (gyep,, cserje, lombbkorona szinnten) növényállomány
létessítendő.
tervben a 29.
Az építési
é
telkekk kialakításánnál és beépíttésénél, ill. szabályozási
s
2 számú
tábláázatban meghatározott építési öv
vezeti jellem
mzőket és határértékeeket kell
alkallmazni.
229. számú táb
blázat”

Építé-si
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési mód

Kst/1
Kst/2

30.000 m2
20.000 m2

Szabadonálló*
Szabadonálló

*/
**/

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Építménym
magasság

20%
10%

3,0 m
3,0 m

Leg-kisebb

Legnagyobb
12,5 m
4,5 m

Zöld-felület
legkisebb
mértéke

Terepszint ala
atti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettséég
mértéke

60%**
40%

70%
10%

teljes
teljes

Kivétel: ahol a szabályozási teerv az építési heelyet ettől eltérő
K
ően határozza meg.
m
A szabadtéri víz
ízfelületek is beeszámíthatók.

22. §
8. § (8) bek
kezdése hellyébe a köv
vetkező ren
ndelkezés léép:
Az R. 48
„(8) Az építési
é
telkekk kialakításánnál és beépíttésénél, ill. szabályozási
s
tervben a 35. számú
tábláázatban meghatározott építési öv
vezeti jellem
mzőket és határértékeeket kell
alkallmazni.
35. számú táblázat”
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kho

10000 m2

szabadonálló

40 %

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
3,0

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

12,5 m

4 %
40

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
400 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

23. §
1. § (1) bek
kezdése hellyébe a köv
vetkező ren
ndelkezés léép:
Az R. 61
(1)

„Az övezet a mezzőgazdasági hasznosítás céljára szolggál.”
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24. §
Az R. 62
2. § (4) bek
kezdése hellyébe a köv
vetkező ren
ndelkezés léép:
(4)

„Lakkóépület csakk az OTÉK 2012. 08. 06-án
0
hatályyos előírásainnak megfeleelő telken
helyeezhető el és csak akkor, ha a vezetéékes ivóvízelllátás, a szennnyvíz ártalo
ommentes
elhellyezése, továábbá a közüzzemi villamosenergia szolgáltatás is bbiztosított.
Ezenn előírást bővvítés, átalakíttás és rendeltetés módosíítás esetén iss alkalmazni kell.”

25. §
Az R. azz alábbi alcímmel egésszül ki:
„K
KÜLÖNLEG
GES BEÉPÍÍTÉRE NEM
M SZÁNT TERÜLETE
T
EK
67/A. §
Kbsh
Sporthorgáászati rekreá
ációs területt
(1)

(2)

Az övezetben
ö
azz iroda, közöösségi szabad
didős, valam
mint szálláshelyet nem taartalmazó
tartalmazó egy darab központi
venddéglátó és a fentieket kiszolgáló rendeltetést
r
épüleeten kívül kizárólag
k
a sporthorgásza
s
attal kapcsollatos esőbeáálló, napvédő
ő, pihenő
funkkció célára szzolgáló mobbil építményeek, valamint horgászstéggek helyezheetők el az
alábbbiak szerint:
500 m2-kéént legfeljebbb egy db építmény létesíthhető,
a)
a horgászsstégek kivéteelével építm
mény csak legalább 15 m széles szárrazulaton
b)
helyezhetőő el a vízpartttól (a part éllétől) legalábbb 5 m távolsságra,
c)
az építménnyek egymásstól legalább 30 m távolságban helyezzhetők el,
az építménnyek a közpponti közössségi és szocciális épület kivételével huzamos
d)
tartózkodáás céljára nem
m szolgálhatn
nak,
az elhelyeezhető építmények alapteerülete legfeljebb 12 m2 lehet, kivév
ve az egy
e)
darab közpponti épületeet, amelynek alapterülete legfeljebb 2200 m2 lehet,
a központti épület vízzzel és elek
ktromos áram
mmal ellátottt, a többi építmény
f)
közművesíítés nélküli lehet,
l
g)
az építménnyek anyaga fa, fazsindelly, nád, term
mészetes pala lehet.
Az építési
é
telkeek kialakítássánál és beéépítésénél, illl. szabályozzási tervben a 38/A.
szám
mú táblázatban meghatárrozott építéssi övezeti jeellemzőket éés határérték
keket kell
alkallmazni.
38/a sz. táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kbsh

15.000 m2

szabadonálló

5%

Építmén
nymagassá
ág
legkisebb leg
gnagyobb
-

Zöld
dfelület
leggkisebb
méértéke

4,0 m

8 %
80

Tereepszint
alatti
beéépítés
legnaagyobb
mérrtéke
100 %

művesítettség
Közm
mértéke
m

réészleges

67/B
B. §
Ktg
Talaajerőgazdálk
kodás terüleete
(1)
(2)

Az építési
é
övezeet kizárólag virágföld elő
őállítás, csom
magolás, tároolás és keresskedelem
építm
ményei elhelyyezésére szoolgál.
A Tapolca-pattak mentéén háromszzintes növvénytelepítéss (gyep-, cserje-,
lombbkoronaszintt) alakítandóó ki. A növénytelepíttéseket elsősorban az őshonos,
ökológiai igényeeknek megfeelelő fa- és cserjefajok
c
é azok fajtáii alkalmazássával kell
és
megooldani.
KASIB MÉRN
NÖKI MANAGER
R IRODA KFT.
SZÉKHELY
Y: 1183 Budapesst, Üllői út 455. Tel.:
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(3)
(4)

A növénytelepíttést minimum
m 7 méterees tőtávolságggal 2 sorbaan, kötésben
n ültetett
fasorrokkal és 2 sor
s cserjesávvval kell kiallakítani. A telepítéseket a lombkoron
naszinten
közeepes vagy maagas növekeddésű lombhu
ullató fajokkaal, a cserjeszzinten középmagas és
magaas növekedéésű cserjékkeel, annak növ
vekedési eréllyének megffelelő sűrűség
gben kell
elvéggezni. A cserrjesávban öröökzöld fajok
k is alkalmazhhatók.
A tallajerőgazdálkkodási telep szállítási útv
vonalát az elkkerülő út felőől kell biztossítani.
Az építési
é
telkekk kialakításáánál és beépíítésénél, illetve szabályoozási tervben
n a 38/B.
szám
mú táblázatban meghatárrozott építéssi övezeti jeellemzőket éés határérték
keket kell
alkallmazni.
338/b. számú táblázat”
t

Építési
övezet
jele

Kialakítható
K
legkisebb
telekméret

Ktg

6000 m2

B
Beépítési

Beépítettségg
megengedettt

Építménymag
gasság

Zöldfelület

Terepszint
aalatti beépítés

KözműveK

mód

legnagyobb
mértéke

legkisebb

legnagyobb

legkisebb
mértéke

llegnagyobb
mértéke

sítettség
mértéke

szabadonálló

5%

-

6,0 m

65%

10%

részleges
r

26. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

m
Azz R. 1/a. melléklete e rendelet 1.. mellékletee szerint módosul.
Azz R. 1/b. melléklete e rendelet 2. mellékletee szerint módosul.
m
Azz R. 1/e. melléklete e rendelet 3.. mellékletee szerint módosul.
m
Azz R. 7. melléklete e rendelet 4. melléklete
m
szerint mód
dosul.
Azz R. 8. melléklete e rendelet 5. melléklete
m
szerint mód
dosul.
27. §

detést köveető 30. napon lép hatáályba.
E rendeelet a kihird

Dr. Áld
dozó Tamáss sk.
pollgármester

k Mária sk.
Kanozsaainé dr. Pék
cím
mzetes főjeegyző
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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2002.(VII.5.) önkormányzati rendelete
PÁPA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1
/egységes szerkezetben/
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli ela helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§
(3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 2
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A HÉSZ alkalmazása és hatálya
(1)

Pápa Város közigazgatási területén az e rendeletben foglaltakat az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. 08. 06-án hatályos előírásait az e
rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkelelőírásaival együtt kell alkalmazni.

(2)

Jelen rendelet hatálya Pápa Város közigazgatási területének egészére terjed ki.

(3)

3

Pápa város közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani,
építési munkát végezni, arra hatósági engedélyt adni, valamint engedélyhez nem kötött
építési tevékenységet végezni csak a jelen rendelet és a hozzá tartozó 1/a, 1/b, 1/c, 1/d,
1/e és 2. számú térképmellékletek, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. számú szabályozási terv
mellékletek, valamint az OTÉK alapján lehet.

(4)

4

(5)

5

hatályon kívül

Jelen E rendeletben meghatározott építési övezeti és övezeti előírások területi
lehatárolását az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e övezeti térképei és a 3,4,5,6,7,8,9,10,11. számú
szabályozási tervlapjai, az egyéb előírások területi lehatárolását a 2. számú melléklet
védelmi és korlátozási tervlapja ábrázolja.
Módosításuk csak jelen rendelet módosításával lehetséges.
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ESZKÖZEI ÉS ALKALMAZÁSUK
2. §
Szabályozási Terv

1
2

Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet
Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet
3
Módosította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet
5 Módosította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2004. 05. 15-től
Hatályos: 2004. 05. 15-től
Hatályos: 2012. 05. 19-től
Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2012. 05. 19-től

2

(1)

1

Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT) készítendő:
−
Ahol az egyes építési övezeti és övezeti előírások ezt előírják.
−
A műemléki jelentőségű, a városképi és városszerkezeti védettségű területek
összefüggő területére.
−
Fejlesztési (újonnan beépítésre kerülő) területek és tartalék fejlesztési területek
esetén legalább a területfelhasználási egység összefüggő területére.
−
Területfelhasználási kategória változtatásával járó övezetmódosítás, ill.
övezethatár módosítás esetén.
3. §
Közterületrendezési Közterületalakítási Terv

(1)

A műemléki jelentőségű és a városszerkezetileg, városképileg védett területek
közterületeire Közterületalakítási Közterületrendezési Tervet (továbbiakban: KT) kell
készíttetni, a közterületek átépítésének megfelelő lehatárolás és ütemezés szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2)

KT-ben a közút-, gyalogos és kerékpáros felületek kötelező meghatározása mellett
meg kell határozni
−
az utcabútorzatot és egyéb közterületi berendezéseket,
−
a városképi megjelenés követelményeit,
−
a köz-és díszvilágítás megoldását,
−
a műtárgynak nem minősülő építmények létesítési szabályait,
−
a forgalmi rend (forgalomtechnika) és a parkolás megoldását,
−
a kertészeti kialakítást,
−
a burkolatok kialakítását.

(3)(2) A KT legalább M=1:500 méretarányban, SZT részeként, vagy önállóan is készülhet.
(4)(3) A KT-t az Önkormányzat Képviselőtestülete rendelettel hagyja jóvá.
4. §
Hatályon kívül. 2
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
5. §
(1)

A rendezett településfejlődés érdekében Pápa közigazgatási területén közterület és
közintézmény céljára jelölt ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzatot az 1997. évi
LXXVIII. törvény 25. §-a alapján elővásárlási jog illeti meg.

(2)

A később megvalósítandó közterületek és közintézmények területét telekalakítási
tilalom, ill. korlátozás terheli.

(3)

3

1
2

Kiegészítette: 28/2004. (X.29.) rendelet
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályon kívül helyezte: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2010. 11. 12-től
3
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól

3

(4)

A városi szennyvíztisztítóra – nyíltágyas iszapkezelése folytán –vonatkozó 500 m-es
védőtávolság miatt az alábbi ingatlanokra építési tilalmat kell elrendelni:
4747
4746
4745
4744
4743
4743/1
4742
4712
4686
4828
4701
4684/1
4724
4697
4472

(5)

4720
4718
4717
4716
4715
4714
4713
4687
4739
4702
4684/2
4725
4698
4474
4721

4694
4693
4692
4691
4690
4689
4688
4740
4704
4684/3
4726
4699
4682
4722
4695

4470
4469
4468
4465
4464
4463
4741
4711
4684/4
4724
4700
4683
4723
4696
4471

A Pápai Hús Rt telekhatárától mért 50 m-es védőtávolságon belül építési tilalom
elrendelése szükséges az alábbi ingatlanokon:
4801
4800
4799
4674
4675
4568
4570
4560
4557
4558

4562
4563
4559
4564
4565
4111
4108
4107
4514
4115

4117
4118
4119
4120
4122
4123
4124
4125
4126
4127

4128
4130
4132
4133
4523
4522
4628
4627
4626
4625

4624
4623
4433/1
4633/2
4953
4952
4947
4946
4945
4942

4941
4958
4959
4569
4116

A vágóhíd áttelepülése után az építési tilalmat meg kell szüntetni.
1

(6)

Magánkezdeményezésre történő újonnan beépítésre szánt területen a kiszolgáló utak,
járdák és közművek megvalósítása a kezdeményezők kötelezettsége.

(7)

2

Az Lk-Z/2 építési övezetben az utcai térfal kiegészítése érdekében az üres telkek 5
éven belül beépítendők.
ÉRTÉKVÉDELEM
6. §

(1)

Pápa közigazgatási területére – a Településszerkezeti Tervben meghatározott területek,
ingatlanok és természeti értékek vonatkozásában, külön rendelet keretében –a
képviselőtestület helyi védettséget állapít meg.

(2)

3

1
2

Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
3
Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályon kívül: 2011. 08. 06-tól

4

(3)

1

(4)

2

(5)

3

Térszín alatti gépjárműtároló (mélygarázs) csak abban az esetben és olyan módon
létesíthető, ha az a régészeti feltárás során előkerült örökségi elemek bemutathatóságát
és fenntarthatóságát nem veszélyezteti.

(6)

4

A Kluge-féle Kékfestő Múzeum két ingatlana (130, 233 hrsz.) között a múzeum
bemutatására irányuló gyalogút csak oly módon valósítható meg, hogy a technológia
bemutatására szolgáló rekonstruált múzeumi elemek nem sérülnek és a múzeum egy
egységben való használata biztosítható.

(7)

Lakóterületek, vegyes területek és üdülőterületek építési övezeteiben az épületek
közterületről látható tetőfelületein elhelyezhető tetőfelépítmények, tetősíkablakok,
megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezések (napelem, napkollektor), a
tetőhéjalás anyagától eltérő anyaghasználatú fedések aránya összesen nem haladhatja
meg a tetőfelület 25%-át.
6/A. § 5
Pápa Belváros területén a városkép megőrzésére és javítására vonatkozó előírások

(1)

A Belváros területén a meglévő épületek helyreállításánál és új épületek létesítésénél
hagyományos vagy azokkal egyenértékű és hasonló megjelenésű építőanyagokat és
homlokzatfestést kell alkalmazni.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1
2

a vakolt épületek homlokzatai a Pápán korábban kizárólag használt, sima
vakolattal látandóak el. A homlokzatokon fröcskölt vagy kapart kőporos vakolat,
dryvit és vékonyvakolat nem alkalmazható.
az épületek közterületről látható oldalán ciklopkő lábazat vagy homlokzatburkolat
nem készíthető,
a nyílászárók külső síkja a homlokzat külső síkjához képest nem változhat, azokat
az eredeti beépítési síkban kell elhelyezni,
műanyag nyílászáró a H1 és H2 jelű épületeken nem helyezhető el,
6
tömör, fém anyagú kirakatredőny nem készíthető,
7
fém kapu csak fa burkolattal létesíthető,
2,80 méter szélességet meghaladó garázskapu az utcai homlokzaton nem
létesíthető,
fa burkolatú párkány az utcai homlokzaton nem készíthető,
a homlokzatokon műanyag habból készült nyíláskeretezés és szemöldök, valamint
egyéb díszítés, keretezés nem készíthető,

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
4
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
5
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
6
Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
7
Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2016. 04. 30-tól

5

(2)

A területen a tűzfalakat minden esetben be kell vakolni.

(3)

Az épületek tetőhéjalása a területen jellemzően alkalmazott síkjellegű cserépfedés
(hornyolt vagy kettős fedés) lehet. A 2 cm hullámméretet meghaladó cserépfedés,
betoncserép, bitumenes zsindely, hullámlemez, fémlemez tető héjazatként nem
alkalmazható.

(4)

Álló tetőablak a közterületről látható felületen legfeljebb az eresz hosszúságának 20
%-ában készíthető.

(5)

A kémények részletképzésénél, anyaghasználatánál törekedni kell a hagyományos
kéményformák és építőanyagok alkalmazására. Fémburkolatú kémény nem építhető.

(6)

1

(7)

A történeti városszerkezet jellegzetes elemeit: a közléket eredeti állapotukba kell
megőrizni és eredeti formájuknak megfelelően helyreállítani.

(8)

A fennmaradt, hagyományos pápai köztéri burkolatokat, meglévő kockakő
burkolatokat eredeti formájukban kell megőrizni, illetve helyreállítani. A közlék
térburkolata nem lehet aszfalt vagy beton.

(9)

2

(10) Az utcák közműveinek korszerűsítése során az oda nem illő vagy városképet zavaró
műtárgyak (villanyoszlop, légvezeték, gázóra, gázcső, stb.) cseréjéről, illetve
átalakításáról gondoskodni kell.
(11) A területen fokozott gondossággal kell óvni és karbantartani a közterületek, köz- és
magánkertek jellegzetes fáit és növényeit, megfelelő fiatalításukról, folyamatos
cseréjükről gondoskodni kell. Új ültetésénél kizárólag a régiekkel azonos vagy rokon
fajta telepíthető.
(12) Épületek orom-, vég- és tűzfalain, tetőzetén közterületről látható módon
reklámberendezés, óriásplakát, tájékoztató tábla, festett felirat nem helyezhető el.
(13)

3

(14) A belváros területén és építményein:
a) cégfeliratot, üzletmegnevezést a bejárat mellett, az építészeti tagozatok
nagyságrendjével összehangoltan, az épület homlokzatához illeszkedő stílusban
kell elhelyezni,
b) 4
c) 1,5 m2-nél nagyobb üzletfelirat nem helyezhető el kivéve, ha annak helyét az
épület építésével egyidejűleg kiképezték,
d) konzolosan elhelyezett üzletfelirat, vagy cégér függőleges hossza nem lehet
nagyobb 1,5 m-nél.
1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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(15) Közterületről látható módon semmilyen vezeték, gépészeti és elektromos berendezés
(gáz- vagy elektromos mérőóra, fogadószekrény, légtechnikai készülék, parabola-,
mikrohullámú antenna, új parapetkonvektor és klímaberendezés stb.) nem szerelhető
fel.
(16)

1

KÖRNYEZETVÉDELEM
7. §
(1)

Az övezeti tervlapon jelölt zöldfelületek területeit más célra felhasználni nem szabad.

(2)

2

A Belső Várkert - műemléki környezetként védett - területén további beépítés nem
engedélyezhető, a park területén a kialakult zöldfelületi arány nem csökkenthető.
Az uszoda helyén zöldfelület, vagy/és fásított parkoló létesíthető.
A meglévő várkerti parkoló fennmaradása engedélyezhető.

(3)

A 83-as út mentén a lakóterület felőli oldalon 60 m széles, hófogásra alkalmas
véderdősávot kell telepíteni, vegyes – lombos és örökzöld – faállománnyal. Az ipari és
mezőgazdasági területek felé 30-40 m széles védősáv telepítendő.

(4)

A Nagyhanta lábánál tervezett új temető két egységből áll: az alsó – patakmeder közeli
– részen urnafülkés, urna-sírhelyes és szétszórásos temetés, míg a felső részen
hagyományos – koporsós – temetés is végezhető.

(5)

Gazdasági-egyéb-ipari területen a telekhatárok mentén – az előkert kivételével - 10 m
széles, többszintes védő-zöldsáv telepítendő. A gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató
területen a telekhatárok mentén zöldsáv csak akkor telepítendő, ha lakóterülettel
közvetlenül szomszédos, vagy attól csak közút választja el. Zöldsáv létesítési
kötelezettség az építési engedélyben, vagy külön eljárásban is előírható.

(6)

Új termelő, ipari-üzemi funkciók csak az övezeti tervlapokon jelölt gazdasági–egyéb
ipari területeken telepíthetők.

(7)

A helyi lakosság ellátását szolgáló kisipari- és kézműipari tevékenységek, ill. lakossági
javító szolgáltatások a kijelölt –kisiparral vegyes - lakóövezetekben is végezhetők.
A kijelölt kisiparral vegyes lakóterületeken a megengedett tevékenységek a
lakóépületben, vagy önálló – a lakóépülettől különálló – épületben is végezhetők.
A kisiparral tevékenységre is kijelölt lakóövezetekben sem végezhető azonban
autókarosszéria-lakatos és fényező munka, valamint olyan tevékenység, melynek
végzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás jármű
forgalmat meghaladja.

(8)

1
2

3

Lakó, üdülő és vegyes területen termelő-üzemi tevékenység nem végezhető,
teherjármű telephely nem tartható fenn, kivéve a lakó és a vegyes területeken ezen

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2006. (II.24.) rendelet
3
Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2006. 02. 24-től
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
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rendelet hatálybalépésekor engedéllyel működő és a környezetére vonatkozó terhelési
határértékeket meg nem haladó alábbi tevékenységeket: varroda, cipőkészítő, orvosi
műszergyártó, fonottáru-gyártó, síküveg-továbbfeldolgozó, kézműves.
(9)

Lakóövezetek területén nem helyezhető el:
önálló ipari- és raktárfunkció és épületeik
kisüzemi termelő- és tárolóépületek
üzemi jellegű szolgáltató építmények
üzemanyagtöltő állomások
gépjárművek karosszéria javító és festőműhelyei
a 3,5 t önsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és
festőműhelyei, telephelyei
a terület kiszolgálását meghaladó mértékű ellátó, szolgáltató és vendéglátó
intézmények
egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek
nagykereskedelmi üzletek, raktárak
szálláshely szolgáltató épület, a megengedett lakásszámot meg nem haladó
vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület és diákotthon
kivételével
fém- és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei

(10) Vízbázisvédelmi területeken csak a mindenkori - „a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről” szóló - hatályos
jogszabály szerint lehet technológiát, agrotechnikát bevezetni, működtetni, a területet
használni.
(11) Vízbázisvédelmi övezetek Tapolcafőn, a vonatkozó kormányrendelet szerinti
felosztásban:
„Belső” védőterület - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen
„Külső” védőterület - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen
„A” zóna területe - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen
„B” zóna területe - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen
(12)

1

(13) 2A hulladéklerakó telep betelése után a lerakó területét rekultiválni kell. A város
területén új hulladéklerakó nem létesíthető.
(14) A bányatavak betöltése – Pápán és Borsosgyőrön – tilos. A rendezés során a tavakat –
vízminőségük függvényében, rekreációs célra kell hasznosítani.
(15) 3Kéttornyúlakon a baromfitelep és a bővülő lakóterület között - a mezőgazdasági üzem
területén - véderdőt kell telepíteni.
(16) A tangazdaság – alternatív javaslatként feltüntetett, 83-as út menti - új területén az
állattartás területrészét a lakóterülettől távolabbi oldalon kell kijelölni, hogy a
védőtávolság ne terhelje a tervezett távlati lakóterületet.
1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
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(17)

1

(18) 2Hatályon kívül.
(19) Az Esterházy út kettős (hárs) fasorára – botanikai és városképi értéke folytán Képviselőtestület külön rendeletben helyi védettséget állapít meg.
(20)

3

(21)

4

(22)

5

a

(23) 6Külső Várkertben tervezett gyalogos sétány két oldalán egységes fasorokat kell
telepíteni, 8 m-es sortávolsággal, biztosítandó a megkülönböztető jelzést használó és a
szemétszállító járművek számára a szükséges űrszelvényt.
(24)

7

KÖZLEKEDÉS
8. §
(1)

A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk.

(2)

8

(3)

A közterületek hálózati szerepének megfelelő tervezési osztályba sorolása az alábbi:
a) II. rendű főút
K.IV.C, B.IV.b.C
b) országos mellékút
K.V-VI.C.) B.IV.c.C.
c) helyi gyűjtőút
K.VIII.B., B. V.c.C.
d) kiszolgáló út
B.VI.d.C.
e) kerékpárút
K.IX., B.IX.
9
gyalogút
K.X., B.X.
f)

(4)

10

A rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyeket a Vt jelű építési
övezetekbe sorolt építési telkek beépítésének bővítése és/vagy funkcióváltása esetén
250m gyaloglási távolságon belül eső más építési telken, vagy településrendezési
szerződés alapján közterületen is lehet biztosítani.

(5)

A már kialakult közlekedési területek esetében, ahol a beépítési kötöttségek miatt az
egyébként szükséges építési terület csak aránytalanul nagy ráfordítás mellett lenne

1

Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 12/2010. (V.6.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
6 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet
7
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
8
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
9 Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
10
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2011. 08. 06-tól
Hatályon kívül: 2010. 05. 06-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2005. 12. 16-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól

9

biztosítható, a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel kell
biztosítani.
1

(6)

Országos közút külterületi szakaszának védőtávolságán belül – a védelmi és
korlátozási területek tervlap figyelembevételével – építmény csak a vonatkozó
jogszabályi, közútkezelői és szakhatósági előírások alapján helyezhető el.

(7)

2

Országos közforgalmú vasútvonal védőtávolságán belül – a védelmi és korlátozási
területek tervlap figyelembevételével – építmény csak a vonatkozó jogszabályi,
üzembentartói és szakhatósági előírások alapján helyezhető el.

(8)

3

Forgalomcsillapított zónák (lakó-pihenő övezet, tempó 30 zóna) csak önálló
területegységekre (főutak, gyűjtőutak, autóbuszközlekedéssel érintett útvonalak,
vasútvonalak, vízfolyások által határolt területek), vagy lakótelepek egészére
vonatkozóan alakíthatók ki.

(9)

Lakó- és intézményi területen jelentős forgalomvonzó létesítmény (becsült átlagos
napi forgalma eléri a 200 E/nap értéket) csak helyi gyűjtő, vagy annál magasabb
hálózati szerepű út mellett létesíthető.

(10) Jelentős forgalomvonzó létesítmények közúti kapcsolatát 100 E/nap becsült átlagos napi
forgalomig kapubehajtóként, 100 E/nap becsült átlagos forgalom felett útcsatlakozásként
kell kialakítani.
(11) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek, rendeltetésszerű használatához
szükséges várakozó, rakodó és parkolóhelyeket a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani.
(12) Reklámhordozó közterületen csak külön jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően
helyezhető el.
(13) Repülőtér környezetében a repülés biztonságát szolgáló védőterület a repülőtér építési
telkének (üzemi területének) szélétől mért 15 km-es távolságon belüli terület, amely
a) légi megközelítési sáv: a légi megközelítés(ek) irányában a repülőtér üzemi
területének szélétől, a repülés irányától jobbra és balra mért 15-15%-os széttartású
terület, ezt 1%-os emelkedésű sík (akadálysík) határolja;
b) oldalsáv: a védőterületnek a megközelítési sávon kívüli része, ezt a repülőtér
vonatkozási pontjától 4 km távolságig 1%-os emelkedésű kúpfelület, majd a 4 km
sugáron kívül (40 m magasságtól kezdődő) 5%-os emelkedésű kúpfelület (akadálysík)
határolja.
(14) A repülőtér építési telkének széltől mért
a) - 1000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg
- 300 m-en belül az oldalsávban
építmény nem helyezhető el;
b) - 1000-5000 m között a légi megközelítési sávban, illetőleg
1

Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2009. 07. 14-től
Hatályos: 2009. 07. 14-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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- 300-3000 m között az oldalsávban
a területfelhasználást, továbbá a tervezett építményeknek az akadálysíkot meghaladó
megengedett magasságát rendezési tervben, illetőleg ennek hiányában
területfelhasználási engedélyben kell meghatározni;
c) 1 - 5000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg
- 1500 m-en belül az oldalsávban lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari és
raktárépület nem jelölhető ki;
d) - 15.000 m-en belül 40 m-nél, azon kívül pedig
- külterületen 50 méternél, belterületen 100 m-nél magasabb építményt csak a
Honvédelmi Minisztérium és a légügyi hatóság eseti előírásai szerint szabad létesíteni.
e) 2 - 13 km-es körzetben hulladéklerakó hely nem jelölhető ki a mindenkor
hatályos törvény és az ICAO előírásai alapján,
f) 3 - 10000 m-es körzetben szélerőmű (telep) nem létesíthető.
(15) A repülőtér építési telkének szélétől mért 360 m-en belül a légi megközelítési sávban
semmilyen bevágásból vagy kiemelkedésből származó akadály nem létesíthető, e
területen belül csak 1,20 m-nél nem magasabb növésű lágyszárú kaszás növény
termeszthető.
(16) A repülőtér építési telkének szélétől mért
a) 5000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg
b) 1000 m-en belül az oldalsávban
erősáramú szabadvezeték és távközlési légvezeték (a továbbiakban együtt:
szabadvezeték) és az ahhoz tartozó átalakító és kapcsolóberendezés, továbbá terepszint
alatti nyomvonal jellegű építmény (kábel, csatorna stb.) sem létesíthető.
(17) A repülésirányítás és ellenőrzés célját szolgáló távközlési, irányítási, fénytechnikai,
rádiólokációs és egyéb berendezések (repülésirányítási berendezések) 1000 m-es
körzetében - a (14) bekezdésben nem említett esetekben - a légügyi hatóság által
szükségesnek tartott mértékben építési tilalmat, illetőleg építési és beültetési
korlátozást kell elrendelni.
(18) A (14)-(17) bekezdésben foglalt rendelkezésektől a repülőtér jellege szerint illetékes
minisztérium - az ügyben érdekelt minisztériumok és országos hatáskörű szervek
hozzájárulásával - eseti eltérést engedélyezhet.
(19) A légügyi hatóság a repülés célját szolgáló építmény tekintetében
a) a (14) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá a (16) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezésektől eseti eltérést engedélyezhet, valamint
b) az akadálysíkból való kiemelkedést is engedélyezheti.
(20) Beépítésre szánt területen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani csak
akkor lehet, ha a magánút – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között
– közhasználat céljára átadott területként és a közutakra vonatkozó rendelkezések
szerint kerül kialakításra.
(21) Magánút részére történő telekalakítás esetén az építési övezetre, övezetre
meghatározott kialakítható legkisebb telekterület értékét nem kell figyelembe venni.
1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
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(22) Közterületi jellemzőkkel kialakított magánút - az önkormányzattal kötött megállapodás
esetén – közterületté minősíthető.
(23) A rendszeres gépjárműforgalomra is tervezett magánutak legkisebb szélessége
lakóterületen 4 telek megközelítését biztosító út esetén 6 m, 10 telekig min. 8 m, 10
teleknél több esetén min. 10 m, központi vegyes területen min. 12 m, gazdasági és
ipari területen min. 16m.
KÖZMŰVEK
9. §
(1)

A város közműellátását szolgáló nyomvonalakra (ahol nem közterületen épültek meg)
szolgalmi jogot kell létesíteni, vagy gondoskodni kell a nyomvonal közterületre
helyezéséről.

(2)

A vízellátó hálózatot az oltóvízigény kielégítésére is alkalmas méretekkel és
nyomvonalvezetéssel kell kialakítani.

(3)

A felszíni vízelvezetést kisvárosias beépítésnél zárt csapadékcsatornákkal kell
megoldani, kertvárosias beépítésnél és a külterületen nyílt árkos vízelvezetés is
megengedett.

(4)

A Cinca csatorna a belváros felszíni vízelvezető rendszerének a főgyűjtője lesz
távlatban is, ezért a magánterületeket érintő nyomvonalára szolgalmi jog létesítése
szükséges.

(5)

A szennyvíztisztítótelep távlati bővítéséhez a helyet fenn kell tartani.

(6)

A szennyvízátemelőket közterületen, vagy közterületi kapcsolattal rendelkező telken
kell elhelyezni, zaj- és bűz elleni védelemmel ellátva, így a lakóterülettől mért
védőtávolság egyedileg meghatározva min. 20 m, védelem nélküli kivitel esetén 150
m.

(7)

1

(8)

A külterületen a 35, ill. 20 kV-os szabadvezetékek a fejlesztési területeken létesültek.
Ezeket vagy adottságnak kell tekinteni, vagy közterületre kell kiváltani (Gróf út és a
Vaszari út közötti területen, Külső Győri út és Hadnagy utca térségében, a Bakony ér
és a Celli út közötti területen Külső Veszprémi út és Gyimóti út közötti területen.)

(9)

A nagyközépnyomású gázvezetékek és a nyomásszabályzók több helyen a fejlesztési
területekre esnek. A vezetékek biztonsági övezete 9-9 m, a nyomásszabályzóé pedig 10
m. (A Külső Győri út és a Vaszari út között, Gyimóti út és a Külső Veszprémi út
között, a Tapolcafői utca mellett, Borsosgyőrön a Szilfa utca mellett.)

(10) Az újonnan beépítésre kerülő fejlesztési területeken elsősorban föld alatti hálózat
létesíthető.
(11) Pápa belterületén 2015. után csak föld alatti elosztó Kábel TV hálózat üzemelhet.

1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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1

(12)

A hírközlési létesítmények közül önálló antennatartó torony a belvárosban, a
lakótelepeken nem helyezhető el.

(13)

2

(14) Távközléstechnikai szekrények, konténerek minden építési övezetben magánterületen
elhelyezhetők. Közterületi elhelyezés esetében közterület foglalási engedély
beszerzése szükséges.
(15)

3

(16)

4

(17)

5

(18)

6

TERÜLETFELHASZNÁLÁS
10. §
Beépítésre szánt területek
(1)

A város beépítésre szánt területe az általános építési használat szerint:
a.) lakóterületekre,
b.) vegyes területekre,
c.) gazdasági területekre,
d.) üdülőterületekre,
e.) különleges területekre
tagolódik.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek a sajátos építési használat
szerint továbbtagolódnak, és helyi építési övezetekbe sorolódnak.

(3)

A lakóterületek építési övezetei:
a.) nagyvárosias lakóterület építési övezete:
•
Ln-T
(többszintes lakóépületekkel telepszerűen beépített lakóterület)
b.) a kisvárosias lakóterületek építési övezete:
•
Lk-Z
(jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület,
egyedi beépítésű telkekkel)
•
Lk-S
(sorházas beépítésű lakóterület)
•
Lk-Sz/1 (szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető kistelkes
lakóterület)
•
Lk-Sz/2 (szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető nagytelkes
lakóterület)
c.) a kertvárosias lakóterületek építési övezetei:

1

Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
6 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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•
•

d.)

(4)

1

Lke-Z (jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület)
Lke-0/1 (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető,
előkert nélküli lakóterület)
•
Lke-0/2 (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető,
előkertes lakóterület)
•
Lke-0/K (kisipari funkciókkal vegyes lakóterület, jellemzően oldalhatáron
álló beépítési mód szerint beépíthető)
•
Lke-IKR (jellemzően ikres beépítési mód szerint beépíthető lakóterület)
•
Lke-SZ (jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető
lakóterület)
a falusias lakóterületek építési övezete:
•
Lf-O
(jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető
lakóterület)
•
Lf-O/K (kisipari funkciókkal vegyes lakóterület, jellemzően oldalhatáron
álló beépítési mód szerint beépíthető)

A vegyes területek építési övezetei:
a.) a településközponti vegyes területek építési övezete:
(jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint
•
Vt-Z
városközponti terület)
b.) a központi vegyes területek építési övezetei:
•
Vk-Z/K (jellemzően zártsorú beépítési mód szerint
közintézményterület)
•
Vk-Sz/K(jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint
közintézményterület)
•
Vk-Sz (jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint
általános intézményterület)

beépíthető
beépíthető
beépíthető
beépíthető

(5)

Gazdasági területek építési övezetei:
a.) kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei:
•
Gksz-INT (intézménydomináns kereskedelmi, szolgáltató terület)
•
Gksz-ÜZ (védőtávolságot nem igénylő üzemi funkciók, raktárak,
telephelyek céljára szolgáló terület)
b.) egyéb ipari, gazdasági területek építési övezetei:
•
Geip-IP (nem jelentős mértékű zavaró hatású ipari termelő tevékenységek
céljára szolgáló terület)
•
Geip-ESZ (energiaszolgáltatási terület)
•
Geip-VG (városgazdálkodási terület)
•
Geip-MG (mezőgazdasági üzemi terület)

(6)

Üdülőterületek építési övezetei:
a.) Üdülőházas terület építési övezete:
•
Üü
(üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek elhelyezésére szolgáló
üdülőterület)
b.)

1

Hétvégiházas terület építési övezete
•
Üh
(legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek
szolgáló üdülőterület egyedi beépítésű telkekkel)

Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 08. 06-tól

elhelyezésére
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(7)

Különleges területek építési övezetei:
•
Kbk
(nagykiterjedésű bevásárlóközpont területe)
•
Kszk
(szabadidőközpont területe)
•
Kst
(strandterület)
•
Ksp
(nagykiterjedésű sportterületek)
(egészségügyi létesítmények területe)
•
Keü
•
Kt
(temetőterület)
•
Kszt
(szennyvíztisztító területe)
(iszapkezelő területe)
•
Kisz
•
Kho
(honvédelmi terület)
•
Khu
(hulladékkezelés és talajerőgazdálkodás területe)
•
Kb
(bányaterület)
11. §
Beépítésre nem szánt területek

(1)

A város beépítésre nem szánt területe:
a.) közlekedési és közműterületekre,
b.) zöldterületekre,
c.) erdőterületekre,
d.) mezőgazdasági területekre
e.) vízgazdálkodási területekre
f.) különleges beépítésre nem szánt területekre
tagolódik.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek helyi övezetekbe sorolódnak.

(3)

A közlekedési és közműterületek övezetei:
a.) közúti területek övezetei:
•
KÖu
(városi közutak)
•
KÖu-OFÚ (országos főutak)
•
KÖu-OMÚ (országos mellékutak)
b.) kötöttpályás közlekedés övezete:
•
KÖk-VA (vasútterület)

(4)

A zöldterületek övezetei:
•
Z-KP/V
(városi közpark)
•
Z-KP/L
(lakóterületi közpark)
•
Z-KP/KEP (kegyeleti park)

(5)

Az erdőterületek övezetei:
•
E-VE
(védelmi erdő)
•
E-G
(gazdasági erdő)
•
E-ESZT
(egészségügyi-szociális, turisztikai erdő)

(6)

A mezőgazdasági területek övezetei:
•
MG-ÁLT (általános mezőgazdasági terület)
•
MG-KE (kertes mezőgazdasági terület)
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•
•

MG-LA (lakott mezőgazdasági terület)
Mgált-T/területfelhasználási egység jele/
(általános mezőgazdasági területen kijelölt tartalék fejlesztési
terület)

(7)

A vízgazdálkodási területek övezetei:
(vízműterület)
•
Vm
•
V-VF
(vízfolyások területe)
•
V-To
(állóvizek területe)

(8)

A különleges beépítésre nem szánt területek övezetei:
•
Kbsh
(sporthorgászati és rekreációs terület)
•
Kbtg
(talajerőgazdálkodás területe)
AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI
LAKÓTERÜLETEK
12. §
A lakóövezetekre vonatkozó általános előírások

(1)

A lakóövezetek területén – az Lke-O/K és az Lf-O/K- jelű kisipari funkciókkal vegyes
lakóövezetek kivételével – nem helyezhetők el sem önálló épületként, sem a
lakóépülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként:
−
ipari-és raktárépületek, ill. funkciók,
−
kisüzemi termelő-és tárolóépítmények, ill. funkciók kivéve ezen rendelet
hatálybalépésekor engedéllyel működő és a környezetére vonatkozó terhelési
határértékeket meg nem haladó alábbi tevékenységeket: varroda, cipőkészítő,
orvosi műszergyártó, fonottáru-gyártó, síküveg-továbbfeldolgozó, kézműves,
−
üzemanyagtöltő állomások,
−
gépjárművek karosszéria javító és festőműhelyei,
−
a 3,5 tonna önsúlyfeletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és
festőműhelyei, telephelyei,
−
a terület kiszolgálását meghaladó mértékű ellátó, szolgáltató, vendéglátó épület, ill.
funkció,
−
egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, ill. funkció,
−
nagykereskedelmi üzletek, raktárak,
−
szálláshely-szolgáltató épület, a megengedett lakásszámot meg nem haladó
vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület és a diák kollégium
kivételével,
−
fém-és hulladékkereskedelem, ill. tárolás építményei, telephelyei.

(2)

Az (1) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése,
vagy használati módjának rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

(3)

1

(4)

Tartalék lakóterületet igénybe venni csak a fejlesztésre kijelölt területek felhasználása
után lehet.

1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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1

(5)

Kertvárosi építési övezetekben az építmények homlokzatmagassága – a hátsó
homlokzat kivételével minden homlokzatra vonatkozóan - nem lépheti túl az építési
övezet legnagyobb építménymagasságát, kivéve azon az oldalon, ahol az oldalkert eléri
az övezetre előírt maximális építménymagasság értékét.

(6)

2

Zártsorú beépítésű építési övezetekben M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú
csatlakozás esetén a hátsó homlokzat meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási
telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb ±3,0m lehet.

(7)

3

M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet.
Nagyvárosias lakóterületek
13. §
Ln-T
Többszintes lakóépületekkel telepszerűen beépített lakóterület

(1)

Az építési övezet a telepszerű lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült területe.

(2)

A beépítés mértékét növelő új épület csak a kialakult zöldfelületi arány megtartása, ill.
javítása esetén és csak a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, ill. a parkolási célú rendeltetéssel helyezhető el szabályozási terv
keretében.

(3)

Önálló garázsok csak csoportos formában telepítve és elsősorban – ha műszakilag
megoldható - dombgarázsként helyezhetők el. A telekalakítás és a beépítési
paraméterek meghatározásánál a szabályozási terv az építési övezeti paraméterektől
eltérhet.

(4)

A területfelhasználási egység egészére kiterjedő egységes építészeti koncepció alapján
magastetős ráépítés engedélyezhető.

(5)

Terepszint alatti építés meglévő zöldfelületek alatt csak parkoló céljára alakítható ki,
zöldtetős megoldással.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben az 1. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
1. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Ln-T

900 m2

telepszerű,
vagy
szabadonálló

40 %

1
2

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

Megállapította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
3
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

16,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

35 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
20 %

Közművesítettség
mértéke

Hatályos: 2009. 07. 14-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól

teljes
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Kisvárosias lakóterületek
14. §
Lk-Z/1 1
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
egyedi beépítésű telkekkel
(1)

Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része,
ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik.

(2)

Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt
elhelyezni, vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási
terv alapján szabad.

(3)

Az épületek zárt sora helyenként (a szabályozási tervben meghatározott helyeken és
mértékben) megszakadhat, hézagosan zártsorú beépítés is létrejöhet.

(4)

Szabályozási terv alapján az 14. § szerinti építési övezet az építési övezeti jellemzők és
határértékek alapján tovább tagolható.

(5)

2

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 2. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
2. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lk-Z

300 m2

zártsorú

60 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

12,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

20 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
70 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

14/A. § 3
Lk-Z/2
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint
beépíthető belvárosi lakóterület
egyedi beépítésű telkekkel
(1)
(2)

(3)
(4)

1

Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része,
ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik.
Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt elhelyezni
vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási terv alapján
szabad.
Az épületek zárt sora helyenként (a szabályozási tervben meghatározott helyeken és
mértékben) megszakadhat, hézagosan zártsorú beépítés (épületköz) is létrejöhet.
Szabályozási terv alapján a 14/A. § szerinti építési övezet az építési övezeti jellemzők
és határértékek vonatkozásában – a megadott kereteken belül – tovább tagolható.

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

1
2

Nyeles telek – a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek
megközelítésének biztosítását kivéve – nem alakítható ki.
Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, kivéve az átmenő
telkeket, ahol a telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő.
Az építési övezetben – a Tapolca sétány kivételével – az utcavonali telekhatár egyben
az építési vonal is. A Tapolca sétány mentén az előkert mérete legalább 3,0m, az épület
utcavonali homlokzata az utcai telekhatártól legfeljebb 5,0m-re állhat.
A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége (utcai traktus) legfeljebb 15m,
hátsókert irányú oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet.
M és H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható.
H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban
fekvő tetőablak alkalmazható.
Műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet és helyi értékvédelmi terület
határán belül lapos tetős önálló épület nem építhető, a magastető dőlésszöge 25-40 fok
közötti lehet. Lapostetős épületrész a tényleges alapterület legfeljebb 20%-án
létesíthető.
M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok
(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet.
A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető.
Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 2/a.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
2/a. számú táblázat

Építési

Kialakítható

Beépítési

övezet
jele
Lk-Z/2

legkisebb
telekméret
500 m2

mód

1
2

zártsorú

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
60 %

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

3,0 m

8,0 m

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
20 %

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közműve-

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól

sítettség
mértéke
teljes
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14/B. § 1
A Lk-g kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
tervi jelük:
Lk-g
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :
ahol a
Lk-g

Kisvárosias lakóterület :
Z
100
3,5 m

Lk-g
jelű övezetben

18 m2

/1/

Elhelyezhető funkció:

/2/

A közművesítés feltételei:

/3/

A telekalakítás lehetőségei : Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem engedélyezhető,
A kialakítható telek

/4/

/6/

/7/

Az övezet építési telkein az elektromos áramellátás megléte kötelező.

Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala

18 m2
3m

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítése
Legnagyobb beépítettsége
Zártsorú

/5/

csak gépkocsitároló épület

Legkisebb
zöldfelület (%)

100 %

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
melléképítmények
Csak egy főépület Csak
a,
lehet
OTÉK
közmű1.sz.mell.6 becsatlako7.
zási
műtárgy

Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
Tetőzet és a tető hajlásszöge
építménymagasság
Tetőzet formai kialakítása
Lapostető és magastető
váltakozva utcakép szerint
max: 3,5 m
25 fok

Az övezetben található védettségi kategóriák:

hátsókert

Tető
maximális szélessége

-

14/C. § 2
Lk-Z/3
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint
beépíthető kisvárosias (sorházas jellegű) lakóterület
egyedi beépítésű telkekkel
1
2

Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet
Megállapította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 01. 11-től
Hatályos: 2011. 04. 16-tól

Terepszint alatti
beépítés max.

Tető
héjazata
bitumenes
zsindely
fémlemez fedés
lágylemez
fedés
cserépfedés
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(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része,
ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik.
(2) Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt elhelyezni
vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási terv alapján
szabad.
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 2/b.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
2/b. sz. táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Lk-Z/3

350 m2

zártsorú

40%

2,0 m

30%

7,5m

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
70%

Közművesítettség
mértéke

teljes

15. §
Lk-S
Sorházas beépítésű lakóterület
(1)

Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része,
ahol egyedi telkes egységes sorházas beépítés alakult ki, ill. alakítható ki.

(2)

Az építési övezetben a meglévő lakóépületek (lakások) bővítése, a külső megjelenést
megváltoztató átalakítása csak legalább egy összefüggő épületsorra vonatkozó
egységes építészeti koncepció alapján engedélyezhető.

(3)

Az építési övezetben fő rendeltetésként csak lakóépületek, ezen kívül csak a
lakófunkciót kiszolgáló, vagy kiegészítő egyéb rendeltetések helyezhetők el.

(4)

Építési telket, építési területet alakítani és új épületet elhelyezni csak szabályozási terv
alapján szabad.

(5)

Az építési övezetben telkenként egy lakás helyezhető el.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 3. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
3. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lk-S

200 m2

sorházas,
zártsorú

50 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

7,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

30 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

15/A. § 1
Lk-O
Oldalhatáron álló beépítésű lakóterület

1

Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 08. 06-tól

Közművesítettség
mértéke

teljes
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az építési övezet a kisvárosias lakóterület azon része, ahol a beépítés oldalhatáron
állóan alakult ki, illetve alakítható ki.
Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.
Új épület elhelyezése esetén garázs önálló épületben nem helyezhető el.
Az építési övezetben az előkert mérete legalább 5,0m.
A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 3/a. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
3/a. számú táblázat

Építési

Kialakítható

Beépítési

övezet
jele
Lk-O

legkisebb
telekméret
500 m2

mód
Oldalhatáron álló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
60 %

Építménymagasság

Zöldfelület

legkisebb

legnagyobb

3,0 m

8,0 m

legkisebb
mértéke
20 %

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke
teljes

16. §
Lk-Sz/1
Szabadonálló beépítésű lakóterület
(1)

Az építési övezet a kisvárosias lakóterület, szabadonálló (az Esterházy út menti
villaszerű) beépítésű területe.

(2)

Építési telek, építési terület alakítása és új épület bővítése, ill. a meglévő épületek bővítése és
a külső megjelenés megváltozását eredményező átalakítása csak szabályozási terv alapján
engedélyezhető.

(3)

Új épület elhelyezése esetén garázs önálló épületben nem helyezhető el.

(4)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 4. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
4. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

LkSZ/1

600 m2

szabadonálló

40 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

7,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

17. §
Lk-Sz/2
Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető nagytelkes lakóterület
(1)

Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jellemzően szabadonálló beépítési mód
szerint beépíthető, sortársasházas, társasházas része.

(2)

Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási,
vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el.

(3)

Meglévő beépítés esetén a fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan csak egy
melléképület létesíthető és csak járműtároló, vagy tároló céljára.
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(4)

(5)

Az építési övezetben
az előkert mérete min.:
az oldalkert mérete min.:
a hátsókert mérete min.:

5,0m
3,75m
6,25m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben az 5. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
5. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

LkSZ/2

900 m2

szabadonálló

50 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

7,5 m

12,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

30 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

17/A. § 1
Lk-Sz/3
Jelentős zöldfelületekkel rendelkező
szabadonálló beépítési mód
szerint beépíthető nagytelkes lakóterület
(1)

Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jelentős zöldfelületet igénylő, szabadonálló
beépítési mód szerint beépíthető társasházas része.

(2)

Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási,
vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el.

(3)

A fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan melléképület nem létesíthető.

(4)

Az építési övezetben
az előkert mérete min.:
az oldalkert mérete min.:
a hátsókert mérete min.:

(5)

10,0 m
10,0 m
10,0 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben az 5/a.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
5/a. sz. táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

LkSZ/3

2000 m2

szabadonálló

35 %

1

Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

9,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

45 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
45 %

Hatályos: 2004. 10. 29-től

Közművesítettség
mértéke

teljes
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17/B. § 1
Lk-Sz/4

A Lk-Sz/4
tartalmazza:

kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat
tervi jelük:
Lk- Sz/4

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :
ahol a
Lk - Sz/4

Kisvárosias lakóterület :
SZ
30
4,5 m

Lk-Sz/4
jelű övezetben

700 m2

/1/

Elhelyezhető funkció:

Legfeljebb négylakásos lakóépület,
(2) bekezdés: 2, 4 pontja szerinti
továbbá csak OTÉK 12, §,
építmény*
- a
helyi
lakosság
ellátását
szolgáló
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,*
- sportépítmény*

/2/

A közművesítés feltételei:

Az övezet építési telkei közművesítettek

/3/

A telekalakítás lehetőségei : Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem engedélyezhető,
A kialakítható telek
Legkisebb területe
700 m2
Legkisebb utcai homlokvonala
18 m

/4/
Beépítése

Az övezet kialakult telkeinek megengedett
Legnagyobb beépítettsége

szabadonálló

/5/

/6/

Legkisebb
zöldfelület (%)
50 %

30 %

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
melléképítmények
Csak egy főépület Csak
a,) c,) d,)
lehet
OTÉK
e,)
1.sz.mell.6 közmű7.
becsatlakozási
műtárgy,
hulladéktar
tály-tároló,
önálló –
épülettől
különálló –
kirakatszek
rény, kerti
építmény

Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert
5,00 m
3,00 m

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
Tetőzet és a tető hajlásszöge
építménymagasság
Tetőzet formai kialakítása
4,5 m
Magastető lehet,
Hajlásszög: 30 fok min , max 45 fok

hátsókert
6,00 m

Tető
maximális szélessége

9,00 m
/7/
1

Az övezetben található védettségi kategóriák: -

Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 01. 11-től

Terepszint alatti
beépítés max:
40 %

Tető
héjazata
Kizárólag
terrakottához
hasonló színű
cserépfedés
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/8/

Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla
lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével.

A területen kis- és haszonállat tartása nem engedélyezhető.
*
csak lakóépületben
17/C. § 1
A Lk- Sz/5
tartalmazza:

kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat
tervi jelük:
Lk-Sz/5

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :
ahol a
Lk-Sz/5

Kisvárosias lakóterület :
SZ
30
6,5 m

/1/

Elhelyezhető funkció:
-

700 m2

Legfeljebb nyolclakásos lakóépület, továbbá (2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,
csak OTÉK 12, §,
valamint a
a
helyi
lakosság
ellátását
szolgáló (3) bekezdés: 1,2, pontja szerinti
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, építmény
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület,
szálláshely szolgáltató épület,
igazgatási épület

/2/

A közművesítés feltételei:

/3/

A telekalakítás lehetőségei : Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem engedélyezhető,
A kialakítható telek

/4/

Az övezet építési telkei közművesítettek kell legyenek.

Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala

/5/

700 m2
18,5 m

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítése
Legnagyobb beépítettsége
szabadonálló

1

Lk-Sz/5
jelű övezetben

Legkisebb
zöldfelület (%)
50 %

30 %

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
melléképítmények

Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet

Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert

hátsókert

Hatályos: 2011. 01. 11-től

Terepszint alatti
beépítés max.
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Csak egy főépület Csak
lehet
OTÉK
1.sz.mell.6
7.

/6/

a,) c,) d,)
e,)
közműbecsatlakozási
műtárgy,
hulladéktar
tály-tároló,
önálló –
épülettől
különálló –
kirakatszek
rény, kerti
építmény

5,00 m

3,5 m

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
Tetőzet és a tető hajlásszöge
építménymagasság
Tetőzet formai kialakítása
Magastető lehet,
min: 5,5 m
Hajlásszög: min 30, max 45 fok
max: 6,5 m

10 m

40 %

Tető
maximális szélessége
9,00 m

Tető
héjazata
Kizárólag
terrakottához
hasonló színű
cserépfedés

/7/

Az övezetben található védettségi kategóriák:

/8/

Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla
lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével.

A területen kis- és haszonállat tartása nem engedélyezhető.
17/D. § 1
A Lk - Sz/6 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat
tartalmazza:
tervi jelük:
Lk-Sz/6
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :
ahol a
Lk-Sz/6

Kisvárosias lakóterület :
SZ
30
6,5 m

/1/

Elhelyezhető funkció:
-

600 m2

Legfeljebb négylakásos lakóépület,
(2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,
továbbá csak OTÉK 12, §,
valamint a
a
helyi
lakosság
ellátását
szolgáló (3) bekezdés: 1,2, pontja szerinti
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, építmény
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület,
szálláshely szolgáltató épület,
igazgatási épület

/2/

A közművesítés feltételei:

/3/

A telekalakítás lehetőségei : Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem engedélyezhető,
A kialakítható telek

1

Lk-Sz/6
jelű övezetben

Az övezet építési telkei közművesítettek

Legkisebb területe

Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet

600 m2

Hatályos: 2011. 01. 11-től
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Legkisebb utcai homlokvonala
/4/

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítése
Legnagyobb beépítettsége
szabadonálló

/5/

/6/

20 m

Legkisebb
zöldfelület (%)
50 %

30 %

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
melléképítmények
Csak egy főépület Csak
a,) c,) d,)
lehet
OTÉK
e,)
1.sz.mell.6 közmű7.
becsatlakozási
műtárgy,
hulladéktar
tály-tároló,
önálló –
épülettől
különálló –
kirakatszek
rény, kerti
építmény

Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert
5,00 m
3,50 m

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
Tetőzet és a tető hajlásszöge
építménymagasság
Tetőzet formai kialakítása
Magastető lehet,
min: 5,5 m
Hajlásszög: min 30, max 45 fok
max: 6,5 m

hátsókert
6,00 m

Tető
maximális szélessége
9,00 m

Terepszint alatti
beépítés max.
40 %

Tető
héjazata
Kizárólag
terrakottához
hasonló színű
cserépfedés

/7/

Az övezetben található védettségi kategóriák:

/8/

Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla
lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével.

17/E. § 1

A Lk-Sz/7
tartalmazza:

kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat
tervi jelük:
Lk-Sz/7

Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :
ahol a
Lk-Sz/7

Kisvárosias lakóterület :
SZ
35
7,5 m

/1/

1

Elhelyezhető funkció:

Lk-Sz/7
jelű övezetben

6000 m2

Legfeljebb 60 lakásos lakóépület, továbbá csak (2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,
OTÉK 12, §,
valamint a
- a
helyi
lakosság
ellátását
szolgáló (3) bekezdés: 1, 2, pontja szerinti
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, építmény
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület,

Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 01. 11-től
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- szálláshely szolgáltató épület,
- igazgatási épület
/2/

A közművesítés feltételei:

Az övezet építési telkei közművesítettek

/3/

A telekalakítás lehetőségei :

1

A kialakítható telek

Legkisebb területe
Legkisebb utcai homlokvonala

/4/

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítése
Legnagyobb beépítettsége
szabadonálló

/5/

/6/

1
2

6000 m2
40 m

Legkisebb
zöldfelület (%)
40 %

35 %

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
melléképítmények
több főépület lehet Csak
a,) c,) d,)
OTÉK
e,)
1.sz.mell.6 közmű7.
becsatlakozási
műtárgy,
hulladéktartály-tároló,
önálló –
épülettől
különálló –
kirakatszekrény, kerti
építmény,
gépkocsitáro
ló max.
épí.mag.=
3,5 m

Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert
5,00 m
6m
Szab. Terv
Szab. Terv
szerint
szerint

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett legnagyobb
Tetőzet és a tető hajlásszöge
építménymagasság
Tetőzet formai kialakítása
Magastető lehet,
Hajlásszög: min 30, max 45 fok
max: 7,5 m
Lapostető lehet a tetőfelület 50 %

hátsókert
Min. 7,5 m,
Szab. Terv
szerint

2

Terepszint alatti
beépítés max.
55 %

Tető
héjazata
Cserépfedés
bitumenes
zsindely
természetes
pala
fémlemez fedés

/7/

Az övezetben található védettségi kategóriák:

/8/

Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla
lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével.

Módosította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 04. 16-tól
Hatályon kívül: 2011. 04. 16-tól
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17/F. § 1
Lk-Sz/8
Jelentős zöldfelületekkel rendelkező
szabadonálló beépítési mód
szerint beépíthető nagytelkes lakóterület
(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jelentős zöldfelületet igénylő, szabadonálló
beépítési mód szerint beépíthető társasházas része.
(2) Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási,
vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el.
(3) A fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan melléképület nem létesíthető.
(4) Az építési övezetben
- az előkert mérete min.:10,0 m.
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben az 5/b.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
5/b. sz. táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Lk-Sz/8

1600 m2

szabadon álló

35%

4,5 m

40%

9,5m

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60%

Közművesítettség
mértéke

teljes

Kertvárosias lakóterületek
18. §
Lke-Z
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület jellemzően zártsorúan beépített, ill. beépíthető
része.

(2)

Az építési övezetben előkert nem létesíthető.

(3)

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 10,0m lehet.

(4)

A 12,0 m telekszélességet meghaladó telkek esetén a zártsorú beépítés megszakítható,
a telkek oldalhatáron álló, vagy ikresen csatlakozó beépítéssel is beépíthetők. Ebben az
esetben az oldalkert mérete min. 3,75 m, max. 6,0m..

(5)

A hátsókert mérete min. 6,0 m.

(6)

Új épület létesítése esetén az építési engedélyezési tervhez csatolni kell
utcaképrészletet, amely az érintett ingatlanon kívül a vonatkozó 2-2 telken lévő
épületeket is bemutatja.

1

Megállapította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 04. 16-tól
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(7)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 6. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
6. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-Z

600 m2

zártsorú

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
3,0 m 1

7,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

19. §
Lke-0/1
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint
beépíthető, előkert nélküli lakóterület
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület oldalhatáron álló, jellemzően előkert
nélküli beépítési mód szerint beépített, ill. beépíthető része.

(2)

2

(3)

Előkert az építési övezet területén akkor létesíthető, ha mindkét szomszédos épület is
előkerttel rendelkezik. Ha az előkertek mérete eltérő, akkor a kisebbikhez kell
igazodni.

(4)

Az építési övezetben:

Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el.

a.)
b.)

az oldalkert mérete. 3,0 m
a hátsókert mérete: 6,0 m (30,0m-nél kisebb mélységű meglévő telek esetén
min. 3,0m).

(5)

A 10,0 m telekszélességet el nem érő meglévő telkek zártsorúan is beépíthetők.

(6)

3

(7)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 7. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m, max. 20,0 m lehet.

7. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-0/1

600 m2

oldalhatáron
álló, előkert
nélküli

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
3,0 m 4

5,5 m 5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

20. §
Lke-0/2, Lke
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint
1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-tól
Hatályos: 2004. 10. 29-tól

Közművesítettség
mértéke

teljes
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beépíthető, előkertes lakóterület 1
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a telkek jellemzően
előkertes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint épültek be, ill. építhetők be.

(2)

2

(3)

3

Új beépítés, bővítés és átalakítás esetén az előkert mérete a szomszédos épületekhez
kell igazodjon. Ha mindkét szomszédos épület előkert nélkül létesült, az előkert
méretét az építési hatóság az utcaszakaszra jellemző méretben határozza meg.
Amennyiben a tervlap egyéb előírást tartalmaz (építési vonal), akkor az előkert méretét
az határozza meg.

(4)

4

Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el.

Az építési övezetben
a.) az előkert mérete min:
5,0 m, vagy egyéb előírás szerint (építési vonal)
új beépítésre szánt területen,
b.) az oldalkert mérete min.: 3,0 m,
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m (35,0 m-nél kisebb mélységű meglévő telek
esetén min.: 3,0 m).

(5) 16,0 m telekszélességet meghaladó meglévő telkeken (saroktelek esetén 18,0 m) az
épület szabadonállóan is elhelyezhető.
(6)

5

(7)

6

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m lehet.

Az építési telkek kialakításál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 8. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
7

Közművesítettség
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

5,5 m

50 %

40 %

teljes

3,0 m

5,5 m

50 %

40 %

teljes

3,0 m

5,5 m

50 %

40 %

teljes

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke0/2

600 m2

30 %

3,0 m

5,5 m

Lke

800 m2

30 %

3,0 m

Lke

1500 m2

30 %

LkeO/2.1

700 m2

oldalhatáron
álló,
előkertes
oldalhatáron
álló,
előkertes
oldalhatáron
álló,
előkertes
oldalhatáron
álló,
előkertes

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

21. §
1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
5 Módosította: 24/2005. (VII.8.) rendelet
6 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
7 Kiegészítette: 24/2005. (VII.8.) rendelet
2

8. sz. táblázat
táblázat

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2005. 07. 08-tól
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2005. 07. 08-tól

teljes
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Lke-0/K
Kisipari funkciókkal vegyes, jellemzően oldalhatáron álló
beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a lakóépülethez
kapcsolódó önálló rendeltetési egységként, vagy különálló épületben kisipari és
kézműipari tevékenységek, ill. lakossági javító szolgáltatások végezhetők, ill .ezek
építményei elhelyezhetők.

(2)

Az építési övezetben nem végezhető autókarosszéria-lakatos és fényező munka,
nagyüzemi termelő tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek anyag és
áruszállítói volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás járműforgalmat meghaladja.

(3)

Az építési övezetben telkenként legalább egy, legfeljebb két lakás és legfeljebb egy
más rendeltetési egység helyezhető el.

(4)

Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új építményt
elhelyezni, meglévő építményt bővíteni, átalakítani, vagy használati módját
(rendeltetését) megváltoztatni csak szabályozási terv alapján lehet.

(5)

Az elő-, oldal-és hátsókert méretét szabályozási tervben kell meghatározni.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 9. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
9. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-0/K

600 m2

oldalhatáron
álló,
előkertes

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
3,0 m 1

5,5 m 2

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

22. §
Lke- I
Jellemzően ikres beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület, jellemzően ikres beépítési mód szerint
beépíthető területe.

(2)

Az építési övezetben
a.) az előkert mérete:
5,0 m (kivéve, ha a kialakult állapot ettől eltérő)
b.) az oldalkert mérete min.: 3,0 m
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m

(3)

Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépületek helyezhetők el.

(4)

Meglévő ikerházat bővíteni, átépíteni csak egységes építészeti terv alapján szabad.

1
2

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
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(5)

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 14,0 m, max. 20,0 m.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 10. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
10. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-Ikr.

400 m2

ikres

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
3,0 m 1

5,5 m 2

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

23. §
Lke-SZ
Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
(1)

Az építési övezet a kertvárosias lakóterület szabadonálló beépítési mód szerint
beépíthető területe.

(2)

A kialakítható telek szélessége min. 18,0 m, saroktelek esetén min. 20,0 m.

(3)

Az építési övezetben:
a.) az előkert mérete:
5,0 m
b.) az oldalkert mérete min.: 3,75 m
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m (35,0m-nél kisebb mélységű meglévő telek
esetén min. 3,75m).

(4)

3

(5)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 11. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el.

4

11. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lke-SZ
LkeSZ/1

750 m2
700 m2

szabadonálló
szabadonálló

30 %
30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
3,0 m 5
3,0 m

7,5 m
5,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %
50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %
40 %

Falusias lakóterületek
24. §
Lf-O/1
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint
beépíthető előkert nélküli lakóterület

1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
4 Kiegészítette: 24/2005. (VII.8.) rendelet
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2005. 07. 08-tól
Hatályos: 2004. 10. 29-től

Közművesítettség
mértéke

teljes
teljes
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(1)

Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő oldalhatáron álló beépítési mód
szerint beépült, ill. beépíthető falusias lakóterületének előkert nélküli része.

(2)

Előkert az építési övezet területén csak akkor létesíthető, ha mindkét szomszédos épület is
előkerttel rendelkezik. Eltérő előkert esetén a kisebbik méretet kell figyelembe venni.

(3)

Az építési övezetben
a.) az oldalkert mérete min. 3,0 m,
b.) a hátsókert mérete min. 6,0 m.

(4 )

1

(5)

Az építési övezetben új épület részleges közművesítettség mellett és csak a jelenlegi
belterületen belül már kialakult ingatlanokon létesíthető, a szennyvízcsatorna
kiépítéséig.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 12. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

(7)

2

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m, max. 20,0 m lehet.

Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el.
3

12. számú táblázat

Építési
övezet jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Lf-O/1

600 m2

oldalhatáron álló,
előkert nélküli

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyob
b
4,5 m

6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

40 %

50 %

részleges

3,0 m

25. §
Lf-O/2
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető előkertes lakóterület
(1)

Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő oldalhatáron álló beépítési mód
szerint beépült, ill. beépíthető falusias lakóterületének előkertes része.

(2)

Új beépítés, bővítés esetén az előkert mérete a szomszédos épületekhez kell igazoljon,
kivéve ha a szomszédos épület előkert nélkül épült. Ha mindkét szomszédos épület
előkert nélkül épült, az előkert méretét az építési hatóság határozza meg, figyelemmel
a környezetben kialakult állapotra.

(3)

Az építési övezetben
a.) az előkert mérete újonnan beépítésre szánt területen min.: 5,0 m,
b.) az oldalkert mérete min.: 3,0 m,
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m.

(4)

20,0 méternél szélesebb meglévő telken az épület szabadonállóan is elhelyezhető.

1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2009. 07. 14-től
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(5)

1

(6)

Az építési övezetben új épület részleges közművesítettség mellett és csak a jelenlegi
belterületen belül már kialakult ingatlanokon létesíthető, a szennyvízcsatorna
kiépítéséig

(7)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 13. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

(8)

2

Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 14,0, max. 20,0 m lehet.

Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el.
3

13. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/2

600 m2

oldalhatáron
álló,
előkertes

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
4,5 m 4
3,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

6,0 m 5

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

részleges

25/A. § 6
Lf -SZ
Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető
társasházas lakóterület
(1)

Az építési övezet Borsosgyőr szabadonálló, többlakásos lakóépületekkel beépíthető
lakóterületi része.

(2)

Az építési övezetben
a.) az előkert mérete min.:
b.) az oldalkert mérete min.:
c.) a hátsókert mérete min.:

(3)

5,0 m
6,0 m
6,0 m

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 13/a. sz.
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
7

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Lf-SZ

4000 m2

szabadonálló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
20 %

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

3,0 m

6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
50 %

13/a. számú táblázat
Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

26. §
Lf-0/K
Kisipari funkciókkal vegyes, jellemzően oldalhatáron álló
beépítési mód szerint beépíthető lakóterület
1

Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
6 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
7
Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2009. 07. 14-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól

Közművesítettség
mértéke
teljes
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(1)

Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő falusias lakóterületének azon
része, ahol a lakóépülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként, vagy különálló
épületben kisipari és kézműipari tevékenységek, ill. lakossági javító szolgáltatások
végezhetők, ill. ezek építményei elhelyezhetők.

(2)

Az építési övezetben nem végezhető autókarosszéria-lakatos és fényező munka,
nagyüzemi tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek anyag és áruszállítói
volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás járműforgalmat meghaladja.

(3)

Az építési övezetben telkenként legalább egy, legfeljebb két lakás helyezhető el.

(4)

Az építési övezet területén új építési telket, építési területet alakítani, és azon új
építményt elhelyezni, meglévő építményt bővíteni, átalakítani, vagy használati módját
(rendeltetését) megváltoztatni csak szabályozási terv alapján lehet.

(5)

Az elő-, oldal-és hátsókert méretét szabályozási tervben kell meghatározni.

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 14. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni
1

14. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Lf-0/K

600 m2

oldalhatáron
álló

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
4,5 m 2
3,0 m

6,0 m 3

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

részleges

VEGYES TERÜLETEK
Településközponti vegyes területek
27. § 4
Vt-Z
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető városközponti terület
(1)

(2)

1

Az építési övezet a településközpont általában több rendeltetési egységet magába
foglaló lakó-és intézményi, ill. vegyes funkciójú épületek elhelyezésére szolgáló,
jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területe.
Az építési övezetben nem helyezhető el sem önálló épületben, sem más funkciójú
épületben önálló rendeltetési egységként:
- ipari- és raktárépület, ill. tevékenység,
- kisüzemi és kertészeti termelő és tároló építmények, ill. tevékenység,
- üzemi jellegű szolgáltató építmény, ill. tevékenység,
- nagykereskedelmi üzlet, raktár,
- üzemanyagtöltő állomás,
- gépjárművek szervizei, kocsimosói, karosszériajavító és festőműhelyei,
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és
festőműhelyei, telephelyei,

Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet
Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet
4
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2009. 07. 14-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

- fém-és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei.
A (2) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása,
bővítése, vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is
alkalmazni kell.
1

Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új épületet
elhelyezni, ill. a meglévő épületeket bővíteni, a közterülettől látható külső megjelenés
megváltoztatásával járó átalakítást végezni csak szabályozási terv alapján szabad.
A szabályozási terv az építési övezet teljes területére kiterjedően készítendő, de abban
meghatározhatók a terv módosításakor együtt tervezendő kisebb területegységek is.
Szabályozási terv alapján jelen építési övezet az építési övezeti jellemzők és
határértékek alapján tovább tagolható.
A terület speciális, rehabilitációs jellegére, a műemléki és a helyi városképi-,
városszerkezeti védettségre tekintettel az egyes telkekre vonatkozó előírások eltérőek
lehetnek.

(9) 2
(10) 3
(11) Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek
megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki.
(12) A Cinca-árok történeti vonala legalább 6m széles sávban be nem építhető.
(13) Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, kivéve az átmenő
telkeket, ahol a telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő.
(14) Az építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az utcavonali
telekhatár egyben az építési vonal is.
(15) A Vt-Z/1, Vt-Z/2 és Vt-Z/3 jelű építési övezetekben hátsókertet nem kell tartani, az
épületek a telekvégeken összeépíthetők.
(16) A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége (utcai traktus) legfeljebb 15m,
hátsókert irányú oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet.
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat
meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb
±3,0m lehet.
(18) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén, ha annak lekontyolt, vagy utcára
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet.
(19) 4H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható.
(20) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban
fekvő tetőablak alkalmazható.
(21) 5
(22) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok
(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet.
(23) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
(24) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető.
(25) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 15. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Vt-Z/1
Vt-Z/2
Vt-Z/3
Vt-Z/4
Vt-Z/5
Vt-Z/6

400 m2
400 m2
400 m2
700 m2
700 m2
700 m2

zártsorú
zártsorú
zártsorú
zártsorú
zártsorú
zártsorú

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

10,5 m
4,5 m
3,0 m
4,5 m
3,0 m
3,0 m

14,0 m
12,0 m
6,0 m
12,0 m
8,0 m
6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %
20 %

15. számú táblázat
Terepszint
Közművealatti beépítés
sítettség
mértéke
legnagyobb
mértéke
80 %
teljes
80 %
teljes
80 %
teljes
60 %
teljes
60 %
teljes
60 %
teljes

27/A. § 1
Vt-SZ/T
Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető városközponti terület
(1)
(2)

Az építési övezet a Fő téri Római Katolikus Plébániatemplom építési övezete.
Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 15/a. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
15/a. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

VtSZ/T

2000 m2

szabadonálló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
K

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

K

K

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
K

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
K

Közművesítettség
mértéke
teljes

K = kialakult
Központi vegyes területek
28. § 2
Vk-Z/K
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető közintézményterület
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

1

Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi
funkciók jellemzően zártsorú beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál.
Az építési övezetben lakóépület, lakás (a szolgálati lakás kivételével) nem létesíthető.
Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez
kapcsolódó önálló rendeltetési egységként
- gazdasági építmény,
- üzemanyagtöltő,
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és
festőműhelyei, telephelyei.
Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új építményt
elhelyezni, vagy meglévő épületet bővíteni, a közterületről látható külső megjelenés
megváltoztatásával járó átalakítást végezni csak szabályozási terv alapján szabad.
3
4
5

Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek
megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki.
Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő.
Az építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az utcavonali
telekhatár egyben az építési vonal is.
A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége legfeljebb 15m, hátsókert irányú
oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet.
M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat
meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb
±3,0m lehet.
M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet.
1
H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható.
H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban
fekvő tetőablak alkalmazható.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

(16) 2
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok
(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet.
(18) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
(19) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető.
(20) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 16. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
16. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Vk-Z/K

900 m2

zártsorú

*/

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
60 %

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

4,5 m

12,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
20 %*

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke
teljes

minimum a be nem épített terület fele
29. § 3
Vk-Sz/K
Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint
beépíthető közintézményterület

(1)
(2)
(3)

(4)
1
2
3

Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi
funkciók jellemzően szabadonálló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál.
Az építési övezetben lakóépület, lakás (a szolgálati lakás kivételével) nem létesíthető.
Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez
kapcsolódó önálló rendeltetési egységként
- gazdasági építmény,
- üzemanyagtöltő,
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és
festőműhelyei, telephelyei.
Az építési övezetben

Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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a.) az előkert min.: 5,0 m
b.) az oldalkert min.: 6,25 m
c.) a hátsókert min.: 12,50 m
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

1
2

Nyeles telek – a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek
megközelítésének biztosítását kivéve – nem alakítható ki.
A Cinca-árok történeti vonala 6m széles sávban be nem építhető.
Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő.
A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége legfeljebb 15m, hátsókert irányú
oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet.
Az építési övezetnek a Szabadság utca – Ady Endre sétány közötti telkeinek
beépítetlen részén biztosítani kell a korlátlan közhasználatot.
M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat
meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb
±3,0m lehet.
M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet.
3
H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható.
H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban
fekvő tetőablak alkalmazható.

(16) 4
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok
(UHM) közötti eltérés ±0,5m lehet.
(18) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
(19) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető.
(20) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 17. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
17. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

VkSZ/K

1200 m2

szabadonálló

*/

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
40 %

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

4,5 m

12,50 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
40 %*

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

Közművesítettség
mértéke
teljes

minimum a be nem épített terület fele
29/A. § 5
Vk-SZ/T
Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület

(1) Az építési övezet a központi vegyes területek templomok számára kijelölt építési
övezete.
1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
5
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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(2) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 17/a. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
17/a. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

VkSZ/T

500 m2

Szabadonálló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
K

Építménymagasság
legkisebb
legnagyobb

K

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

K

K

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
K

Közművesítettség
mértéke
teljes

K = kialakult
30. §
Vk-Sz
Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető
általános intézményterület
(1)

Az építési övezet a szabadonálló, laza beépítést, általában nagy szabad felületet
igénylő vegyes funkciójú intézmények elhelyezésére szolgál.

(2)

1

(3)

Az építési övezet lakóövezettel határos telekhatára mentén legalább 5,0 m széles három
szintű (gyep, cserje, lombkoronaszinten) növényállomány létesítendő.

(4)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(5)

hatályon kívül

5,0 m,
6,25 m
12,5 m

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
18. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Vk-SZ

2000 m2

szabadonálló

40 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

*/
Tapolcafői vegyes területen max.: 7,5 m.
**/ Minimum a be nem épített terület fele.
***/ Tapolcafői központi vegyes területen: részleges

12,5 m*

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

30 %**

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

teljes***

30/A. § 2
Vk-Z
Jellemzően zártsorú beépítési mód
szerint beépíthető általános intézményterület
(1)
(2)

1
2

Az építési övezet a vegyes funkciójú intézmények elhelyezésére szolgáló terület.
A Vk-Z/1 építési övezetben nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem
rendelkező telkek megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki.

Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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A Vk-Z/1 építési övezetben átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak
megfelelően beépítendő.
(4) A Vk-Z/1 építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az
utcavonali telekhatár egyben az építési vonal is.
(5) A Vk-Z/1 építési övezetben a szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP
közötti távolság) mindig a tényleges UHM-hez mérendő.
(6) A Vk-Z/1 építési övezetben kétszintes tetőtér nem alkalmazható, a manzárd tető
kerülendő.
(7) A Vk-Z/2 építési övezetben a Vajda lakótelep kisvárosias lakóterületétől mért 30 m-en
belül az épületek építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet.
(8) A Vk-Z/2 építési övezetben az épületek Fürdő utca felőli homlokvonalának legalább
60%-át a Fürdő utca felőli telekhatártól mért 15 m-en belül kell elhelyezni. A
telekhatár és az épület homlokvonala közötti teleksávot közhasználatra átadott
területként kell kialakítani.
(9) A Vk-Z/2 építési övezetben a kerékpáros és gyalogos átvezetés a szabályozási terven
jelölt kapcsolati irányban legalább 6 m szélességben, valamint a gyógyászati részleg
gépjárművel való megközelítése legalább 12 m szélességben közforgalom céljára
megnyitott magánút kialakításával, vagy - megállapodás alapján - korlátlan
közhasználatra átadott területként biztosítandó.
(7)(10) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/a számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni:
(3)

18/a. számú táblázat
Építési

Kialakítható

Beépítési

övezet
jele
Vk-Z
Vk-Z/1
Vk-Z/2

legkisebb
telekméret
1200 m2
1200 m2
4000 m2

mód
zártsorú
zártsorú
zártsorú

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
60 %
60 %
60 %

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

4,5 m
4,5 m
6,0 m

7,0 m
8,0 m
13,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
20 %
20 %
20 %

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %
60 %
80 %

Közművesítettség
mértéke
teljes
teljes
teljes

30/B. § 1
Vk-ÜK
Üzletközpont céljára szolgáló intézményterület
(1)

Az építési övezet kiskereskedelmi-, szolgáltatási- és vendéglátási funkciókat magába
foglaló, legfeljebb 20.000 m2 bruttó szintterületű üzletközpont létesítésére szolgál.

(2)

Az építési övezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új
építményt elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, vagy annak funkcióját megváltoztatni
csak Szabályozási Terv (SZT) alapján szabad.

(3)

Az üzletközpont létesítése az építési övezet teljes területére kiterjedő egységes
környezetalakítási koncepción alapuló építészeti, közlekedési és kertészeti tervek
alapján létesíthető, még akkor is, ha a megvalósítás ütemezetten történik.

(4)

Már az építési I. ütemében biztosítani kell a Celli út felőli térzárást. A Celli út azon
szakaszán, amelyre kötelező beépítés nem vonatkozik, a térzárást építészeti-, kertészeti
eszközök együttes alkalmazásával kell megoldani.

1

Megállapította: 17/2005. (V.13.) rendelet

Hatályos: 2005. 05. 13-tól
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(5)

Az SZT-ben alkalmazott „kötelező építési vonal” hosszának 80%-án az épület
homlokzati síkjának kell állni, 20%-án a homlokzati sík legfeljebb 5 m-rel
hátraléptethető a sarok építészeti hangsúlya érdekében.

(6)

A SZT-ben alkalmazott „meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” esetén
az építési vonal megadott hosszán a megadott távolságon belül kell az épület
homlokzati síkjának állni az alábbiak szerint:
a Celli út – Bethlen Gábor utca sarok esetén az építési vonal 80%-án 5 m-en
belül,
a Vak Bottyán utca mentén az építési vonal hosszának 80%-án 15 m-en belül.

(7)

Építési vonallal szabályozott utcaszakaszon történő bontás esetén, az SZT-ben előírt
beépítést 18 hónapon belül meg kell valósítani.

(8)

Az üzletközpont tömegét mind horizontális, mind vertikális irányban tagoltan kell
kialakítani, oly módon, hogy a környező kisvárosias beépítés arányrendezéséhez,
ritmusához, léptékéhez minél harmonikusabban igazodjon.

(9)

Az üzletközpont homlokzatképzésénél a kisvárosias környezethez illeszkedő
hagyományos építőanyagokat, ill. felületképzést és színezést kell alkalmazni
(elsősorban tégla, kő, vakolt felületek, üveg, stb.)
A Celli út menti, valamint a közönségforgalmi parkolóra néző homlokzatok földszinti
részének 80%-át üzletportálként, ill. kirakatszerűen kell kialakítani.

(10) Szórakoztató létesítményt a területen csak a környezetét nem zavaró módon szabad
elhelyezni és működtetni.
(11) Az építési övezet területén termelő technológia nem telepíthető.
(12) A Virág Benedek utcára a bevásárlóközpont felől közúti kapcsolat nem létesíthető.
(13)

1

(14) A Bethlen Gábor utcában a bevásárlóközpont felé útcsatlakozás csak a Celli úti
csomóponttól mért 100 m-en belül alakítható ki.

(15)

2

(16) Az árufeltöltés a Celli útról, illetve a Vak Bottyán utcáról biztosítható.
(17) Az üzletközpont árufeltöltését csak a zajterhelési szempontból nappalinak tekintett 0622 óra között szabad végezni.
(18) A hő- és légtechnikai berendezések zajemissziója az építési övezet határán nem
haladhatja meg a 40dBA értéket, biztosítandó a szomszédos lakóterületeken betartandó
40dBA éjszakai zajszintet.

1
2

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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(19) Mélygarázs létesítése esetén a garázs elszívott levegőjét tetőszinten kell az
engedélyező hatóság által előírt módon a külső légtérbe bocsátani.
(20)

1

(21) A Bethlen Gábor utca parkolóval érintkező szakasza mentén – az üzletközpont telkén –
legalább 10 m széles zöldsáv létesítendő, amelyet háromszintes növénytelepítéssel
(gyep, cserje, lombkoronaszint) vagy cserjével beültetett max. 2 m magas rézsűként
kell megvalósítani.
(22)

2

(23)

3

(24) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/b. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni:
18/b. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Vk-ÜK

*/

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

20000 m2

szabadonálló

60 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

4,5 m

10,0 m*

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

20 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

Az épület(ek) legmagasabb pontja max. 11 m lehet. A max. építménymagasság értékét minden
homlokzatra külön-külön is alkalmazni kell.

30/C. § 4
Vk-KK
Kulturális és kereskedelmi központ céljára szolgáló intézményterület
(1)

Az építési övezet kulturális-, kiskereskedelmi-, szolgáltatási (beleértve a szálláshely
szolgáltatást is) és vendéglátási funkciókat magába foglaló, legfeljebb 20.000 m2
bruttó szintterületű kulturális és kereskedelmi központ elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új
építményt elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, vagy annak funkcióját megváltoztatni
csak Szabályozási Terv (SZT) alapján szabad.

(3)

5

(4)

Az SZT-ben alkalmazott „kötelező építési vonal” teljes hosszán az épület homlokzati
síkjának kell állni.

(5)

Az SZT-ben alkalmazott „meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal”
hosszának 70%-án az épület homlokzati síkjának kell állni, a fennmaradó hosszon az
épület homlokzati síkja legfeljebb 5 m-rel hátrahúzható.

1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4
Megállapította: 37/2005. (X.20.) rendelet
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2005. 10. 20-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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(6)

Építési vonallal, illetve meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonallal érintett
utcaszakaszon történő bontás esetén, az SZT-ben előírt beépítést 18 hónapon belül meg
kell valósítani.

(7)

A kulturális- és kereskedelmi központ garázsterülettel csökkentett bruttó
szintterületének legalább 25%-án kulturális, szolgáltató és szórakoztató funkciót kell
létesíteni, ill. üzemeltetni.

(8)

Szórakoztató létesítményt az építési övezet területén csak a környezetét nem zavaró
módon szabad elhelyezni és működtetni.

(9)

A kulturális és kereskedelmi központ épülettömegét mind horizontális, mind vertikális
irányban tagoltan kell kialakítani, oly módon, hogy a környező kisvárosias beépítés
arányrendszeréhez, léptékéhez és a parki környezethez minél harmonikusabban
igazodjon.

(10) A létesítmény(ek) homlokzatképzésénél hagyományos építőanyagokat, ill.
felületképzést és a természeti környezetbe illeszkedő színezést kell alkalmazni
(elsősorban kő, tégla, vakolt felületek, üveg stb.).
A Szent István út és a Köztársaság liget felé néző földszinti homlokzatok hosszának
legalább 75%-át üzletportálként, ill. kirakatszerűen kell kialakítani.
(11) A kulturális és kereskedelmi központhoz legalább – az SZT-ben feltüntetett – három
irányú gyalogos látogató, ill. vásárlói bejárat létesítendő, melyek közül a városközpont
felőli megközelítés főbejárati szerepét építészeti, kertépítészeti eszközökkel is
hangsúlyozni kell.
(12) A kulturális és kereskedelmi központ telekhatárain kerítés nem létesíthető, a
létesítmény kertje a csatlakozó közterületekkel, közparkkal összehangolva rendezendő.
(13) A Tapolca patak egykori medrét kertészeti eszközökkel és/vagy vízfelület kialakítással
jelezni kell, ill. a létesítendő térburkolaton is meg kell jeleníteni.
(14) A gépjárműparkolók döntően a terepszint alatt, ill. épületen belül alakítandók ki, a
nyitott felszínen legfeljebb 35 fh-es személygépkocsi parkoló alakítható ki, amelyet 4
gépkocsi állásonként fásítani kell.
(15) A kulturális és kereskedelmi központ gépjármű behajtója kizárólag a Szent István útról
nyíló 4771 hrsz-ú közterületről nyílóan létesíthető.
(16) A létesítmény árufeltöltését legfeljebb 7 t össztömegű járművekkel és csak a
zajterhelési szempontból nappalinak tekinthető 06-22 óra között szabad végezni. Az
árurakodás és a göngyölegtárolás csak zárt, fedett épületrészben történhet.
(17) Az építési övezet területén termelő technológia nem telepíthető.
(18) A hő- és légtechnikai berendezések zajemissziója az építési övezet határán nem
haladhatja meg a 40dBA értéket, biztosítandó a szomszédos lakóterületeken betartandó
40dBA éjszakai zajszintet.
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(19) Mélygarázs létesítése esetén a garázs elszívott levegőjét tetőszinten kell az
engedélyező hatóság által előírt módon a külső légtérbe bocsátani.
(20)

1

(21)

2

(22)

3

(23)

4

(24) A tervezett létesítmény megvalósításával egyidejűleg gondoskodni kell a 4769/2 hrsz-ú
volt Tízes malom épületegyüttesének funkcióváltásáról (kulturális, vendéglátási,
idegenforgalmi célra), felújításáról, valamint a nyilvántartott régészeti lelőhely
területén történő földmunkák esetén a régészeti felügyelet biztosításáról.
(25) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/c. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni:
18/c. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

VkKK

10000

Zártsorú

45%

*

Építménymagasság

4,5

10,0*

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

30%

70%

teljes

Az épület(ek) legmagasabb pontja max. 14,5 m lehet. A max. építménymagasság értékét minden
homlokzatra külön-külön is alkalmazni kell.

30/D.§ 5
Vk-SZ/I
Intenzív, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület
(1)

Az építési övezet az intenzív, szabadonálló beépítést igénylő vegyes funkciójú
intézmények elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.: 5,0 m
b.) az oldalkert min.: 6,75 m
c.) a hátsókert min.: 13,5 m
Ez alól kivételt képez ahol a szabályozási tervben az építési hely rajzilag ettől eltérően
került meghatározásra.

(3)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/d. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

1

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
5 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet
Hatályos: 2005. 12. 16-tól
2
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18/d. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

VKSZ/I

4000 m2

Szabadonálló

60%

Építménymagasság

Legkisebb
6,0 m

Legnagyobb
13,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

20%

80%

teljes

Az építési övezetben a központi vegyes területeken elhelyezhető építmények közül
nem helyezhető el lakóépület, üzemanyagtöltő állomás, valamint nem zavaró hatású
gazdasági építmény.

(4)

30/E. § 1
Vk-SZ/L
Laza, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület
(1)

Az építési övezet a laza, zöldbeágyazott szabadonálló beépítést igénylő intézmények
elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben:
d) az előkert min.: 5,0 m
e) az oldalkert min.: 6,75 m
f) a hátsókert min.: 13,5 m
Ez alól kivétel, ahol a szabályozási tervben építési vonal ettől eltérő épület elhelyezést
tesz kötelezővé.

(3)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/e. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

18/e. számú táblázat
Építési
övezet
jele

VKSZ/I

Kialakítható
legkisebb
telekméret

7000 m2

Beépítési
mód

Szabadon
álló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

25%

Építménymagasság

Legkisebb
4,5 m

Legnagyobb
13,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

50%

50%

teljes

(4)

Az építési övezetben a központi vegyes területeken elhelyezhető építmények közül
nem helyezhető el lakóépület, valamint nem zavaró hatású gazdasági építmény.

(5)

A Téglagyári út - Fürdő utca csatlakozásánál lévő 6368/3, 6369, 6370, 6371/1, 6371/2,
6372/3, 6374 hrsz-ú telkeken egységes tervek alapján, egy épületegyüttest alkotó,
minimum kétszintes, lakásokat is tartalmazó zártsorú épület építhető.

1

Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet

Hatályos: 2005. 12. 16-tól
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GAZDASÁGI TERÜLETEK
Gazdasági területekre vonatkozó általános előírások
31. §
(1)

Ahol a gazdasági terület közvetlenül lakó, vagy vegyes terület telekhatárával
szomszédos, vagy attól csak közút választja el, ott a gazdasági területen belül a
telekhatár mentén min. 10 m széles háromszintű növénytelepítéssel (gyep, cserje,
lombkoronaszint) kialakított zöld sáv létesítendő.
Kereskedelmi, szolgáltató területek
32. §
Gksz-INT
Intézménydomináns kereskedelmi, szolgáltató terület

(1)

Az építési övezet a nem üzemi, ill. nem termelő funkciójú és jelentős szállítási forgalmat
nem igénylő (nem szállítási telephely jellegű) gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben termelőüzem, szállítási telephely nem helyezhető el, továbbá
lakóterülettől 100 m-es távolságon belül üzemanyagtöltő állomás sem létesíthető.

(3)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(4)

10,0 m
10,0 m
15,0 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 19. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
19. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GkszINT

2000 m2

szabadonálló

35 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

9,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

30 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

33. §
Gksz-ÜZ
Védőtávolságot nem igénylő üzemi funkciók, raktárak,
telephelyek céljára szolgáló terület
(1)

Az építési övezet a nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, kisüzemi
funkciók, raktárak, telephelyek elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben létesíthető üzemi területek napi 10 tehergépjárműnél nagyobb
szállítási forgalmat lebonyolító telephelyek, raktárak, teherforgalmú kapuja
szomszédos, vagy feljebb lakóutcával elválasztott lakóterület és közintézményterület
felől nem nyílhat.
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(3)

Ahol az építési övezet lakóterület, vagy közintézményterület telkével közvetlenül
határos, a telekhatártól mért 20 m-en belül üzemi épület és teherjárművek tárolója, ill.
parkolója nem helyezhető el.

(4)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(5)

10,0 m
10,0 m
14,0 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 20. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
20. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GkszÜZ

2000 m2

szabadonálló

45 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

14,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

25 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

Egyéb ipari, gazdasági területek építési övezetei:
34. §
Geip-IP
Nem jelentős mértékű zavaró hatású ipari termelő
tevékenységek céljára szolgáló terület
(1)

Az építési övezet az egyéb ipari gazdasági területek elsősorban ipari-termelő
tevékenységek és nem jelentős zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenységek
épületeinek elhelyezésére szolgál, amelyek a kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területen nem helyezhetők el.

(2)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

10,0 m,
10,0 m
14,0 m.

(3)

Az építési övezetben nem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épületek.

(4)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 21. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
21. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Gáp-IP

3000 m2

szabadonálló

50 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

35. §
Geip-ESZ

14,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

25 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes
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Energiaszolgáltatási terület
(1)

Az építési övezet a város energiaszolgáltatási létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben nem helyezhetők el szolgálati lakások, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épületek.

(3)

Az építési övezetben
b.) az előkert min.:
c.) az oldalkert min.:
d.) a hátsókert min.:

(4)

5,0 m,
6,0 m,
6,0 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 22. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
22. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GeipESZ

2000 m2

szabadonálló

35 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

6,0 m

35 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

36. §
Geip-VG
Városgazdálkodási terület
(1)

Az építési övezet a városgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben nem helyezhetők el szolgálati lakások, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épületek.

(3)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(4)

5,0 m
6,0 m
6,0 m

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 23. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
23. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GeipVG

2000 m2

szabadonálló

35 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

6,0 m

35 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

37. §
G-MG-ÜZ
Mezőgazdasági üzemi terület
1

1

Címét módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet

Hatályos: 2009. 07. 14-től

teljes
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(1)

Az építési övezetben a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenységek, gépállomás,
állattartás, takarmányozás, trágyakezelés, valamint építési anyagtárolás építményei
helyezhetők el.

(2)

Az építési övezetben nem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális
épületek.

(3)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(4)

5,0 m
3,75 m
7,5 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 24. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
24. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

GüeipMG

2000 m2

szabadonálló

50 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

7,5 m*

25 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

részleges

*/ kivéve a technológiai építményeket (pl. hidroglóbusz, takarmánysiló, stb.)
1

37/A. §
G-MG-P
Mezőgazdasági üzemi kiszolgáló terület
(1)

Az építési övezetben a mezőgazdasági üzemi területet kiszolgáló parkolók, az ehhez
kapcsolódó kiskereskedelmi, vendéglátó funkciók, valamint üzemanyagtöltő állomás
helyezhető el.

(2)

Az építési övezetben
a) az előkert min.: 5,0 m
b) az oldalkert min.: 3,75 m
c) a hátsókert min.: 7,5 m.

(3)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. a szabályozási tervben a 24/A.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
24/A. számú tábláza”

Építési

Kialakítható

Beépítési

övezet jele

legkisebb
telekméret

mód

G-MG-P

6.000 m2

Beépítettség
megengedett

Építménymagasság

legnagyobb
mértéke

legkisebb

legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

10 %

3,5 m

5,0 m

25 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

20 %

részleges

szabadonál
ló

ÜDÜLŐTERÜLETEK
1

Megállapította: 10/2009. (VI.30.) rendelet

Hatályos: 2009. 07. 14-től
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Üdülőházas terület
38. §
Üü
Üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek
elhelyezésére szolgáló terület
(1)

Az építési övezetben olyan üdülőépületek, gyermek-és ifjúsági táborok, kempingek
helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására
alkalmasak.

(2)

Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő
épületet bővíteni csak szabályozási terv alapján szabad.

(3)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
25. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Üü

900 m2

szabadonálló

30 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

16,5 m

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
30 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

38/A. § 1
Üü/1
50-nél több üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgáló terület
(1)

Az építési övezetben olyan 50-nél több üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek
helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására
szolgálnak.

(2)

Az építési övezetben
a) az előkert min.: 5,0 m
b) az oldalkert min.: 8,25 m
c) a hátsókert min.: 16,5 m
Ez alól kivételt képez ahol a szabályozási tervben az építési hely rajzilag ettől
eltérően került meghatározásra.

(3)

2

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/a. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
25/a. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Üü/1 4000 m2 Szabado
1
2

Beépítettség Szintterümegengeleti mutató
megengedett
dett
legnagyobb
legnagyobb
mértéke
mértéke

30 %

1,0

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

10,0 m

13,5 m

50 %

Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet
Módosította: 35/2010. (XIIl.16.) önkormányzati rendelet

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

30 %

teljes

Hatályos: 2005. 12. 16-tól
Hatályos: 2011. 02. 14-től
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n álló
38/B.§ 1
Üü/2
50-nél kevesebb üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek
elhelyezésére szolgáló terület
(1)

Az építési övezetben olyan 50-nél kevesebb üdülőegységet magába foglaló
üdülőépületek helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott
tartózkodására szolgálnak.

(2)

Az építési övezetben
g) az előkert min.: 5,0 m
h) az oldalkert min.: 5,0 m
i) a hátsókert min.:9,0 m.

(3)

2

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/b. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
25/b. számú táblázat
Kialakít-

Építési
övezet
jele

ható
legkisebb
telekméret

Üü/2 2000 m2

Beépítési
mód

Szabadon
álló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

25 %

Építménymagasság
Zöldfelület
legkisebb legnagyobb
legkisebb
mértéke

6,0 m

9,0 m

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

30 %

teljes

38/C. § 3
Üü-KE
Kemping elhelyezésére szolgáló terület
4

(1)

Az építési övezetben kempingek, valamint üdülőépületek helyezhetők el, amelyek
többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására szolgálnak.

(2)

Az építési övezetben
a) az előkert min.: 5,0 m, de nem kell előkertet kialakítani a fásított gyalogos sétány
mentén létesíthető azon vendéglátó létesítmények esetén, amelyek
közönségforgalmi helyiségei a közterület felől is nyílnak,
b) az oldalkert min.: 5,0 m
c) a hátsókert min.: 7,5 m

(3)

5

1
2

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/c. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet
Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet
3 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet
4
Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet
5
Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2005. 12. 16-tól
Hatályos: 2011. 02. 14-től
Hatályos: 2005. 12. 16-tól
Hatályos: 2011. 02. 14-től
Hatályos: 2011. 02. 14-től
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25/c. számú táblázat
Építési Kialakíthaövezet
tó
jele
legkisebb
telekméret

ÜüKE

5000 m2

Beépítési
mód

Szabadon
álló

Beépítettség Szintterümegengeleti mutató
megengedett
dett
legnagyobb
legnagyobb
mértéke
mértéke

30 %

1,0

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

3,0 m

13,5 m

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

40 %

teljes

Hétvégiházas terület
39. §
Üh
Legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére
szolgáló üdülőterület egyedi beépítésű telkekkel
(1)

Az építési övezet az egyedi telkes beépítésű, legfeljebb két üdülőegységes
üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben elhelyezhetők olyan kiskereskedelmi és vendéglátói építménye,
valamint sportlétesítmények, amelyek a terület alaprendeltetésével összhangban vannak,
az ott üdülők, ill. a szomszédos rekreációs területeket használók igényeit szolgálják.

(3)

Az építési övezetben
a.) az előkert min.:
b.) az oldalkert min.:
c.) a hátsókert min.:

(4)

5,0 m
3,0 m
6,0 m.

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 26. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
26. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Üh

400 m2

szabadonálló

20 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

60 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
20 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
40. §
Kbk
Nagykiterjedésű bevásárlóközpont területe
(1)

Az építési övezet a nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi
létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a
meglévő épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő
szabályozási terv alapján szabad.
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(3)

1

(4)

2

(5)

A parkolókat lehetőleg terepszint alatt, vagy a bevásárlóközpont részeként kialakított
parkolóházban kell elhelyezni. Terepszinten létesített parkolókat fásított parkolóként
úgy kell kialakítani, hogy legalább 4 parkoló-férőhelyenként 1 db lombos fát kell
ültetni.

(6)

A telekhatár mentén – az előkert kivételével – legalább 10,0 m szélességben zöldsávot
kell kialakítani háromszintes növényállománnyal.

(7)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 27. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
27. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kbk

20000 m2

szabadonálló

40 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

6,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

12,5 m

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

41. §
KSzk
Szabadidőközpont területe
(1)

Az építési övezet a vegyes funkciójú szabadidőközpontok létesítményeinek elhelyezésére
szolgál.

(2)

Az építési övezetben elhelyezhető
−
közösségi szórakoztató és kulturális épület,
−
sportépítmény,
−
bemutató-és kiállító létesítmény,
−
állat-és növénykert,
−
a szabadidőközpont alaprendeltetésének megfelelő kiegészítő, ill. kiszolgáló
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshelyszolgáltató és irodaépület.

(3)

Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a meglévő
épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv
alapján szabad.

(4)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 28. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
28. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kszk

10000 m2

szabadonálló

30 %

1
2

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,5 m

12,5 m

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

50 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
50 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
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42. § 1
Kst
Strandterületek
(1)

A Kst/1 építési övezetben a strandolási és gyógyfürdő funkciót szolgáló és azokat
kiegészítő, illetve kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó, illetve sportlétesítmények
helyezhetők el.

(2)

A Kst/1 építési övezetnek a Kst/2 övezet felőli előkerti részét - megállapodás alapján korlátlan közhasználatra átadott területként kell kialakítani.

(2)(3) A Kst/2 építési övezetben csak a Kst/1 építési övezeten elhelyezhető funkciókat
kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó építmények, valamint egyéb
közhasználatú parkoló területek létesíthetők.
(3)(4) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a
meglévő épületeket bővíteni csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv
alapján szabad.
(4)(5) A Kst/2 jelű építési övezet üdülőházas üdülőterülettel határos telekhatára mentén
legalább 5,0 m széles háromszintű (gyep, cserje, lombkorona szinten) növényállomány
létesítendő.
(5)(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 29. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
29. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Kst/1

30.000 m2

Kst/2

20.000 m2

*/
**/

Beépítési
mód

Szabadon
álló*
Szabadon
álló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Építménymagasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

20%

Legkisebb
3,0 m

Legnagyobb
12,5 m

60%**

70%

teljes

10%

3,0 m

4,5 m

40%

10%

teljes

Kivétel: ahol a szabályozási terv az építési helyet ettől eltérően határozza meg.
A szabadtéri vízfelületek is beszámíthatók.

43. §
Ksp
Nagykiterjedésű sportterületek
(1)

Az építési övezet sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben elhelyezhetők:
−
sportépítmények,
−
sportépítmények kiszolgáló létesítményei,
−
szálláshely-szolgáltató építmények,
−
a sportterületet használók ellátását szolgáló vendéglátás építményei,

1

Módosította: 43/2005. (XII.16.) rendelet

Hatályos: 2005. december 16-tól
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−
szolgálati lakás,
−
a terület fenntartásához szükséges
tárolásra alkalmas építmények.
(3)

Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a meglévő
épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv
alapján szabad.

(4)

A parkolás telken belül biztosítandó fásított parkolóban, vagy terepszint alatt. Ha ez a
kialakult állapot miatt nem oldható meg, akkor 500 m-en belül (közterületen, vagy
telken) biztosítandó a gépkocsik elhelyezése.

(5)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 30. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
30. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Ksp

10000 m2

szabadonálló

40 %

*/

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,0 m

12,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
45 %

Közművesítettség
mértéke

teljes*

kivéve Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő területén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig

44. § 1
Keü
Egészségügyi létesítmények területe
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Az építési övezet a jelentős egészségügyi létesítmények, kórház, városi rendelőintézet
és mentőállomás elhelyezésére szolgál.
Az építési övezetben új beépítés, ill. a meglévő épületek bővítése csak az
alaprendeltetés, vagy az azt kiszolgáló, kiegészítő, ill. ahhoz kapcsolódó funkciók
elhelyezése érdekében engedhető meg.
Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a
meglévő épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő
szabályozási terv alapján szabad.
2
3

Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek
megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki.
(7) Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő.
(8) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat
meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb
±3,0m lehet.
(9) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet.
(10) 4H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható.
1

Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
4 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Hatályos: 2016. 04. 30-tól
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(11) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban
fekvő tetőablak alkalmazható.
(12) 1
(13) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok
(UHM) közötti eltérés ±0,5m lehet.
(14) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a
tényleges UHM-hez mérendő.
(15) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető.
(16) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 31. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
31. számú táblázat
Építési

Kialakítható

Beépítési

övezet
jele
Keü

legkisebb
telekméret
10000 m2

mód
vegyes,
zártsorú,
szabadonálló

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
40 %

Építménymagasság
legkisebb

legnagyobb

3,0 m

12,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
40 %

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke
teljes

45. §
Kt
Temetőterület
(1)

A terület a temetkezés célját szolgálja.

(2)

A területen az alábbi építmények helyezhetők el:
−
egyházi és világi kegyeleti építmények,
−
a temetkezés építményei,
−
a funkciót kiszolgáló egyéb építmények,
−
virág-és egyéb temetkezési kegyeleti kellékek árusításához, bemutatásához
szükséges építmények.

(3)

Új temető kialakításához, meglévő temető bővítéséhez szabályozási terv készítendő,
melynek kötelező alátámasztó munkarésze a parcellakiosztási terv.

(4)

Új temető kialakítása esetén a parkolás telken belül biztosítandó, fásított parkolóban.

(5)

A temetőben annak minden 100 m2 területe után legalább 1 nagy lombkoronájú fát kell
telepíteni

(6)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 32. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.

(7)

2

(8)

3

1

Sírjel magassága max.1,5/1,0 m koporsós/urnás sírhelyen.

Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet
Hatályos: 2004. 10. 29-től
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól
2
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32. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kt

10000 m2

szabadonálló

10 %

*/

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb
-1

9,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
20 %

Közművesítettség
mértéke

teljes*

kivéve Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő területén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig.

46. §
Kszt
Szennyvíztisztító területe
(1)

Az építési övezetben a települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését
biztosító létesítmények, telepek mérnöki létesítményei és műtárgyai elhelyezésére
szolgál.

(2)

Az építési övezeten belül, a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az
alaprendeltetést kiszolgáló, ahhoz szorosan kötődő raktár, iroda és járműtároló
helyezhető el.

(3)

Az építési övezetbe telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles, többszintes
növényállományú zöldterület alakítandó ki.

(4)

Az építési övezetben új technológiai építmények, ill. a terület bővítése esetén
szabályozási terv készítendő.

(5)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 33. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
33. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kszt

20000 m2

szabadonálló

40 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

-

7,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

47. §
2
Kik
Iszapkezelő területe
(1)

Az építési övezet kizárólag a szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben a szennyvíziszap kezelését és elhelyezést biztosító mérnöki
létesítményeken, műtárgyakon kívül csak a tevékenységhez szorosan kötődő, azt
kiszolgáló raktár, iroda és járműtároló helyezhető el.

(3)

Az építési övezetek telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles többszintes
növényállományú zöldterület alakítandó ki.

1
2

Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet
Címét módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet

Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től
Hatályos: 2009. 07. 14-től
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(4)

Az építési övezetben új technológiai építmények elhelyezése esetén, ill. a terület
bővítésekor szabályozási terv készítendő.

(5)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 34. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
34. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kisz

20000 m2

szabadonálló

10 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

-

4,5 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
60 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

48. §
Kho
Honvédelmi terület
(1)

Az építési övezet a honvédelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2)

Az építési övezetben a honvédelmi létesítmények, az azokhoz tartozó szálláshelyszolgáltató épületek, valamint a terület rendeltetésszerű használatát biztosító
irodaépületek, járműtárolók, raktározási építmények, továbbá a katonai tevékenység
folytatásához és fenntartásához szükséges általános és speciális létesítmények,
építmények és műtárgyak helyezhetők el.

(3)

A fegyveres szervek honvédelmet, belbiztonságot szolgáló építményeinek építési
telkére, illetőleg ezen építmények elhelyezésére és a beépítettség mértékére vonatkozó
előírásokat a fegyveres szerv szerint illetékes miniszter által kiadott külön
rendelkezések határozzák meg.

(4)

Fegyveres szervek elhelyezésére, tevékenységére szolgáló építmények - laktanya,
javítóbázis, üzemi objektum stb. - még be nem épített környékén az építési terület,
építési telek határától mért
a) 1500 m távolságon belül káros levegőszennyeződést okozó építmény,
b) 1000 m távolságon belül roncstelep és hulladéklerakó (gyűjtő-) hely,
c) 300 m távolságon belül üzemi építmény, üzemanyagtöltő állomás,
d) 200 m távolságon belül szálloda, turista- és menedékház, közforgalmú
pihenőhely, strand, sátortábor, üdülőtábor, kemping,
e) 100 m távolságon belül vasút, közúti csomópont, emeltszintű közút, felüljáró,
gépjármű-várakozó- (parkoló-) hely közforgalmú közlekedési eszköz
megállóhelye, pihenőhely,
f)
50 m távolságon belül közút, távvezeték, egynél többszintes épület vagy ennek
megfelelő magasságú építmény
nem helyezhető el.

(5)

A fegyveres szerv építményeinek építési területétől, építési telkétől mért 100 m
távolságon belül elhelyezhető épület és egyéb építmény falnyílásai nem nézhetnek az
építmény irányába. Ezt a rendelkezést tűzoltólaktanya esetében nem kell alkalmazni.

(6)

A fegyveres szerveknek a (4) bekezdésben fel nem sorolt egyéb építményei
tekintetében a (4) bekezdés a)-f) pontjainak előírásait kell alkalmazni.
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(7)

A (4)-(6) bekezdésben foglalt előírásoktól való eltéréshez a fegyveres szerv szerint
illetékes minisztérium hozzájárulása szükséges.

(8)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 35. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
A táblázatnak az OTÉK-ban nem rögzített értékei különleges honvédségi területek
esetén egyedileg módosíthatók.
35. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kho

10000 m2

szabadonálló

40 %

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,0

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

12,5 m

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
40 %

Közművesítettség
mértéke

részleges

49. §
Khu
Hulladékkezelés területe
(Szabó Dezső utcai hulladékkezelő telep) 1
(1) Az építési övezet a települési hulladék kezelése és építményei elhelyezésére szolgál.
(2) A 11. mellékleten beültetési kötelezettséggel lehatárolt területen – a tényleges
használatbavételig – háromszintes növénytelepítés (gyep-, cserje-, lombkoronaszint)
alakítandó ki. A növénytelepítéseket elsősorban az őshonos, ökológiai igényeknek
megfelelő fa- és cserjefajok és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani.
A növénytelepítést minimum 7 méteres tőtávolsággal 2 sorban, kötésben ültetett
fasorokkal és 2 sor cserjesávval kell kialakítani. A telepítéseket a lombkoronaszinten
közepes vagy magas növekedésű lombhullató fajokkal, a cserjeszinten középmagas
és magas növekedésű cserjékkel, annak növekedési erélyének megfelelő sűrűségben
kell elvégezni. A cserjesávban örökzöld fajok is alkalmazhatók.
(3) A hulladékkezelő telep szállítási útvonalát az elkerülő út felől kell biztosítani.
(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 36.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
36. számú táblázat
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Khu

5000 m2

szabadonálló

Beépítettség
megengedett

Építménymagasság

legnagyobb
mértéke

legkisebb

legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

15%

-

9,0 m

40%

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

30%

részleges

50. §
Kb
Bányaterület
(1)

1

Az építési övezet a bányaművelésre és a bánya építményeinek elhelyezésére szolgál.

Megállapította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2012. 05. 19-től
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(2)

A bányászathoz kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére külön telek
alakítható, ahol irodaépület, raktár és szolgálati lakás helyezhető el.

(3)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 37. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
37. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kb

5000 m2

szabadonálló

20 %

*/

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

-

6,0 m*

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

kivéve a bányaműveléshez szükséges technológiai építményeket

40 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
20 %

Közművesítettség
mértéke

részleges

50/A. § 1
Ksh
Sporthorgászati rekreációs terület
(1)

Az építési övezetben kizárólag a sporthorgászati szabadidő eltöltését szolgáló
közösségi létesítmények és az azokat kiszolgáló építményeik helyezhetők el.

(2)

Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 38. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
38. sz. táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Ksh

10.000 m2

szabadonálló

5%

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

3,0 m

5,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

60 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
10 %

Közművesítettség
mértéke

teljes

ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
Közúti területek övezetei
51. § 2
Köu
Városi közutak
(1)
(2)

(3)

Az övezet a közlekedési területeknek a települési közutak számára kijelölt területe.
A településközponti vegyes területen belül ki kell dolgozni forgalomcsillapított
közlekedési rendszer és az ehhez kapcsolódó parkolási rendszer részletes
forgalomtechnikai és közterületrendezési tervét. E terv ki kell terjedjen az érintett
közterületeken elhelyezhető építmények és köztárgyak elhelyezésére és kialakításuk
feltételeire is.
Az övezetben a közterületek zöldfelületként kialakítandó részén vízfelületek is
létesíthetők.
51/A. § 3

1

Megállapította: 6/2006. (II.24.) rendelet
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
3
Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2006. 02. 24-től
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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Köu-AP
Tömegközlekedési területek
(1)
(2)

A terület a helyi és helyközi autóbusz üzemi és végállomási funkcióinak elhelyezésére
szolgál.
Az övezet területén várakozóhelyek, parkolók, közmű és hírközlési létesítmények,
mindezek vízelvezetési és környezetvédelmi berendezései helyezhetők el. Az
övezetben az építmények szabadonálló beépítési módon helyezhetők el.
52. §
Köu-OFÚ
Országos főutak

(1)

Az övezet a közlekedési területének az országos főutak külterületi szakaszai számára
kijelölt területe.

(2)

Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell
biztosítani:
−
II. rendű főút esetén. 40,0 m.
53. §
Köu-OMÚ
Országos mellékutak

(1)

Az övezet az országos mellékutak külterületi szakaszainak területe.

(2)

Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell
biztosítani:
−
országos mellékút esetén: 30,0 m.
54. §
Kök-VA
Vasútterület

(1)

Az övezet a kötöttpályás közlekedési területeknek az országos körforgalmú vasutak részére
kijelölt területe.
ZÖLDTERÜLETEK
55. §
Z-KP/V
Városi közpark

(1)

Az övezetbe a – méretük, elhelyezkedésük, növény-állományuk és felszereltségük
alapján – a városi jelentőségű közparkok tartoznak.

(2)

1

1

A Belső-Várkert területén további beépítés csak terepszint alatt, gépjárműtárolás és
régészeti bemutatótér céljára engedélyezhető oly módon, hogy a régészeti feltárás
során előkerült örökségi elemek bemutathatóságát és fenntarthatóságát nem

Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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veszélyezteti. A térszín alatti terek légtechnikai berendezései csak a kertbe illeszthető,
takart formában létesíthetők.
56. §
Z-KP/L
Lakóterületi közpark
(1)

Az övezetbe – méretük és elhelyezkedésük alapján – a helyi jelentőségű közparkok
tartoznak.
56/A.§ 1
Z-Kp/L1
Parkliget

(1)

Az övezetbe a jelentős faállománnyal rendelkező helyi jelentőségű közparkok
tartoznak.

(2)

Az övezetben a kialakult erdőterületet meg kell őrizni.

(3)

A meglévő erdősült terület növényzete csak erdőápolási, növény-egészségügyi okból
és a tervezett gyalogút kialakítása céljából ritkítható. A parkliget fásított területe nem
csökkenthető.

(4)

Az övezetben épület nem helyezhető el.

(5)

Az övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 85% lehet.
57. §
Z-KP/KEP
Kegyeleti park

(1)

Az övezetbe a felszámolt temetők helyén létesített (ill. létesítendő) közparkok
tartoznak.

(2)

Az övezetben pihenő-és díszkert, emlékkert alakítható ki.

(3)

Az övezetben új épület nem helyezhető el.
ERDŐTERÜLETEK
58. §
E-VE
Védelmi erdő

(1)

Az övezet területén környezetvédelmi szempontból szükséges véderdő létesíthető, ill.
tartható fenn.
59. §
E-G

1

Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet

Hatályos: 2005. december 16-tól
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Gazdasági erdő
(1)

Az övezetben gazdasági – elsődleges hasznosítási célú – erdőterület létesíthető, ill. tartható
fenn.
60. §
E-ESZT
Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő

(1)

Az övezetben egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdő (parkerdő) létesíthető, ill.
tartható fenn.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
61. §
MG-ÁLT
Általános mezőgazdasági terület

(1)

Az övezet a mezőgazdasági hasznosítás – elsődlegesen a növénytermesztés – céljára
szolgál.

(2)

Országos főút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől számított 50 m-en belül,
országos mellékút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől számított 30 m-en belül
építmény nem helyezhető el.

(3)

A birtokközpont, illetve a kiegészítő központ kivételével az övezetben, a 12.000 m²-t
meghaladó nagyságú birtoktesteken, földrészletenként legfeljebb egy lakóépület
helyezhető el max. 4,5 m építménymagassággal és max. 200 m² beépített bruttó
alapterülettel.

(4)

Az övezet területén legfeljebb 2,0 m magas, maximum 0,5 m tömör lábazattal rendelkező
áttört kerítés létesíthető.

(5)

Az övezetben elhelyezhető épületek, építmények tömegformálásánál, szín és
anyaghasználatánál a környező táji és épített környezetbe illeszkedő karakterelemeket kell
alkalmazni.
62. §
MG-KE
Kertes mezőgazdasági terület

(1)

Az övezetbe a város kertgazdasági, gyümölcsöskerti és szőlős területei tartoznak.

(2)

Az övezetben a feltáró utak min. szélessége: 8,0 m.

(3)

1500 m²-t meghaladó nagyságú telken legfeljebb két építmény helyezhető el, legfeljebb
3 %-os beépítettséggel.

(4)

Lakóépület csak az OTÉK 2012. 08. 06-án hatályos előírásainak megfelelő telken
helyezhető el és csak akkor, ha a vezetékes ivóvízellátás, a szennyvíz ártalommentes
elhelyezése, továbbá a közüzemi villamosenergia szolgáltatás is biztosított.
Ezen előírást bővítés, átalakítás és rendeltetés módosítás esetén is alkalmazni kell.
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(5)

Lakóépületen kívül egy, a tájba illeszkedő gazdasági épület helyezhető el a
megengedett beépítettségi mérték keretein belül.

(6)

Az övezetben elhelyezhető épületek építménymagassága max. 4,5 m lehet.

(7)

Lakóépület elhelyezése esetén:
16,0 m-nél keskenyebb telek esetén a beépítési mód oldalhatáron álló, az oldalkert
min.: 6,0 m,
16,0 m-nél szélesebb telek esetén a beépítési mód szabadonálló, az oldalkert
min.: 3,75 m,
előkert min.: 5,0 m, de a feltáró út túloldalán lévő szemközti épülettől a
beépítési távolság min.: 18,0 m,
hátsókert min.: 7,5 m.

(8)

Az övezetben birtokközpont, kiegészítő központ nem létesíthető.
63. §
MG-LA
Mezőgazdasági lakott övezet

(1)

Az övezetbe a meglévő külterületi lakott majorterületek tartoznak.

(2)

Beépítettségük bővítése a jelen rendelet hatálybalépésekor meglévő beépítettség
legfeljebb
20 %-os bővítésével engedélyezhető, legfeljebb 45 %-os beépítettségi határig.

64. §
MGált-T /távlati területfelhasználási egység jele
Általános mezőgazdasági területen kijelölt tartalék fejlesztési terület
(1)

Az övezet a mezőgazdasági hasznosítású terület azon része, amely távlatban beépítésre
szánt területbe sorolható, az övezeti jelben rögzített területfelhasználási egységnek
megfelelően.

(2)

Az övezetben egyébként elhelyezhető épületek, építmények csak ideiglenes jellegűek
lehetnek és azokat a telek más célú felhasználásakor kártalanítási igény nélkül el kell
távolítani.

(3)

Az övezetben birtokközpont, kiegészítő központ nem létesíthető.
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
65. §
Vm
Vízműterület

(1)

Az övezetbe a vízbeszerzési területek tartoznak.
66. §
V-VF
Vízfolyások területe
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(1)

Az övezet területén a város jelentősebb kisvízfolyásainak (Darza patak, Pápai
Bakonyér, Tapolca-patak, Horgas-ér, Mezőlaki-Séd) medrei és parti sávjai tartoznak.

(2)

A patakmedrek mellett legalább egy oldalon, a mederfenntartás céljára legalább 4,0 m
széles parti sávot kell létesíteni.
67. §
Állóvizek területe

(1)

Az övezetbe a város közigazgatási terültén lévő megtartandó, újrahasznosítandó
bányatavak medrei és parti sávjai tartoznak.

(2)

Az övezet területén épületet és közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem
szabad.

(3)
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
67/A. §
Kbsh
Sporthorgászati rekreációs terület
(1)

(2)

Az övezetben az iroda, közösségi szabadidős, valamint szálláshelyet nem tartalmazó
vendéglátó és a fentieket kiszolgáló rendeltetést tartalmazó egy darab központi
épületen kívül kizárólag a sporthorgászattal kapcsolatos esőbeálló, napvédő, pihenő
funkció célára szolgáló mobil építmények, valamint horgászstégek helyezhetők el az
alábbiak szerint:
a)
500 m2-ként legfeljebb egy db építmény létesíthető,
b)
a horgászstégek kivételével építmény csak legalább 15 m széles szárazulaton
helyezhető el a vízparttól (a part élétől) legalább 5 m távolságra,
c)
az építmények egymástól legalább 30 m távolságban helyezhetők el,
d)
az építmények a központi közösségi és szociális épület kivételével huzamos
tartózkodás céljára nem szolgálhatnak,
e)
az elhelyezhető építmények alapterülete legfeljebb 12 m2 lehet, kivéve az egy
darab központi épületet, amelynek alapterülete legfeljebb 200 m2 lehet,
f)
a központi épület vízzel és elektromos árammal ellátott, a többi építmény
közművesítés nélküli lehet,
g)
az építmények anyaga fa, fazsindely, nád, természetes pala lehet.
Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 38/A. számú
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.
38/a sz. táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Kbsh

15.000 m2

szabadonálló

5%

Építménymagasság
legkisebb legnagyobb

-

4,0 m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

80 %

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
10 %

Közművesítettség
mértéke

részleges
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67/B. §
Ktg
Talajerőgazdálkodás területe
(1)
(2)

(3)
(4)

Az építési övezet kizárólag virágföld előállítás, csomagolás, tárolás és kereskedelem
építményei elhelyezésére szolgál.
A Tapolca-patak mentén háromszintes növénytelepítés (gyep-, cserje-,
lombkoronaszint) alakítandó ki. A növénytelepítéseket elsősorban az őshonos,
ökológiai igényeknek megfelelő fa- és cserjefajok és azok fajtái alkalmazásával kell
megoldani.
A növénytelepítést minimum 7 méteres tőtávolsággal 2 sorban, kötésben ültetett
fasorokkal és 2 sor cserjesávval kell kialakítani. A telepítéseket a lombkoronaszinten
közepes vagy magas növekedésű lombhullató fajokkal, a cserjeszinten középmagas és
magas növekedésű cserjékkel, annak növekedési erélyének megfelelő sűrűségben kell
elvégezni. A cserjesávban örökzöld fajok is alkalmazhatók.
A talajerőgazdálkodási telep szállítási útvonalát az elkerülő út felől kell biztosítani.
Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 38/B.
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell
alkalmazni.
38/b. számú táblázat

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Ktg

6000 m2

szabadonálló

Beépítettség
megengedett

Építménymagasság

legnagyobb
mértéke

legkisebb

legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

5%

-

6,0 m

65%

Terepszint
alatti beépítés
legnagyobb
mértéke

Közművesítettség
mértéke

10%

részleges

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
68. §
(1)

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.E rendelet 2002. július hó 5.
napján lép hatályba.

(2)

A HÉSZ rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)

Jelen rendelet hatálybalépését követően csak a HÉSZ rendelkezéseit figyelembe vevő
szabályozási terv hagyható jóvá.

(4)

1

13/2004. (IV.30.) önk.

Pápa, 2002. július 5.
Dr. Kovács Zoltán sk.Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
aljegyzőcímzetes főjegyző

Kiadmány hiteléül:
_________________
köztisztviselő
1

Hatályon kívül helyezte: 13/2004. (IV.30.)

Hatályon kívül: 2004. 05. 15-től
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1. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

Pápa közigazgatási területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyek:
Lelőhely neve
Azonosító
Hrsz
Várkastély
8901
1; 2; 3; 4; 5/1-3
Belváros8902
1; 2; 3; 4; 5/1-3; 7; 10/1-3;
középkori város területe
8915
11-58/1-2; 59/1-3; 33; 45; 52; 60-123;
8942
124/1-3-163; 167;
(Pápa- Udvarsoka és Semlér
8943
371; 378; 1005/1; 1393; 1396-1402; 1757;
falvak, illetve Pápa mezőváros
8944
2863/1-3; 2387;
területe)
8945
2588/5; 2819; 2857-2900;
8946
2901-2919; 2921/1-2 -2962/1-4; 2963-2976;
(Ady Endre sétány- Várkert2979/2; 2980-2987;
Török-Bálint utca- Vásár utca3459-3490; 3492/1-2;
Korona utca- Balla Róbert tér3504; 3505/2-5; 3506; 3507; 3508/2-9;
Batthyány utca-Damjanich utca3508/13-22; 3508/34; 3508/36; 3508/40;
Szalmavári Kovács János utca3509; 3510; 3512/1-2; 3513; 3514; 3519;
Ady Endre sétány által
3520/2; 3521; 3522; 3523/1-5;
behatárolt terület)
3524-3553; 3554/1-2; 3555-3571; 3573/1-2;
3574-3633;
3636/1-2; 3637-3705;
3708/4, 3708/1; 3708/3; 3708/2; 3717/4;
3717/7; 3717/3; 3715/5-6; 3717/4; 37203768; 3770-3811/1; 3812/1-2; 3813-3821;
3823;
3938/2; 3979; 3981-3998; 3999/1-4,
4000-4001; 4003; 4005/1; 4007-4013/1-2;
4004; 4005/2; 4015-4058; 4059/1-2-4068;
4073-4086; 4087/1; 4088/1; 4088/3;
4573; 5630/3-4;
Szent István templom
8903
7; 10/1-3
R.k. plébániaház
8904
19
Csáky L. u. 5
8905
18
Pálos kolostor
8906
30; 31
Ferences kolostor
8907
3582-3584, 3987; 3988; 3994; 3995; 3997;
3999/1; 4000; 4001; 4003; 4005/1;
Korvin ház
8908
3721
Ispotály
8909
3647; 3649; 3650
Úrdomb
8910
5538/2; 5539; 5540; 5541/2,4; 5542; 55495552; 5553/1,3; 5555; 5556/4,14,15,18
Mika gyár
8911
4176-4178
Szabó Dezső utca
8912
4678/1; 4679/2; 4684/4; 4686-4696
Táncsics M.- Kisfaludy K.8913
4546; 4573
Vásár utcák kereszteződése
Korona utca
8914
3813-3815; 3823
Semlér
8915
ld. 8902 lelőhelyazonosító alatt
Pálháza puszta I.
8916
0349; 0356; 0363
1
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Pálháza puszta II.
Pálháza puszta III.
Csere dűlő
Böröllői puszta I.
Böröllői puszta II.

8917
8918
8919
8920
8921

Böröllői puszta III.
Várostelek
Téglagyár
Báróchegy
Sávoly I.
Sávoly II.
Sávoly III.
Hódoska
Mezőgazdasági Technikum

55447
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929,
8937
8930
8931

Kishegy
Törzsök-hegy

Kishánta
8932
Agyaglik
8933
Öreghegy
8934
Macskaberek
8532
Tégalvetői dűlő
8533
Kalapács
8975
Forrástó utca
38018
(vö. Tapolcafő-Belterület)
Alsó-réti dűlő
41271
Sári major dűlő
41272
Jókai u. 108.
55444
Gyimóti u.
55445
Hantai utca
55446
Tapolcafő- Ref.templom,
8962
Belterület
Tapolcafő- Mezőszegi Sédre 8963
dűlő
Tapolcafő- Simaháza I.
8964
Tapolcafő-Döbrés I.
8965
Tapolcafő-Simaháza II.
Tapolcafő- Döbrés II.
Tapolcafő- Irtáskerti dűlő

8966
8967
8968

Tapolcafő- Kőmögi dűlő
Borsosgyőr- Belterület
Borsosgyőr- Felsőbozót
Borsosgyőr- Újmajor
Borsosgyőr- Malomúti

8969
8947
8948
8949
8950

0377/1; 0378; 0381/2; 0390
0381/1; 0382; 0383
0341
021/5-6
5179; 5180; 5181/3; 5183/7; 5184/2; 5185;
5207; 5209
021/1-4; 022; 023; 024/1
4275, 4311-4324; 4346-4359
0526, 0528/2-3
20064
0641/7; 0648; 0661/28
0622/8; 0628/2; 0630/1; 0633/1
0630/1; 0638/3
0566/2; 0579; 0666/7-8
1841/1-2; 1842; 1843; 1853-1855; 1856/1-2;
1857; 1858; 0800/2; 0802; 0803/1
20251/1; 0712
20528/2,4,5;
20531/1,3-5;
20533/1-2;
20536/1-4; 20539/2-4; 20542/2-5; 20545/12,4-5; 20548
0693/1
1859; 1867; 1868
21089
073/1
073/1
01440/4

015/8, 070/1
0125/1-7
1443
1748
1888
9498; 9500; 9706-9718, 9721
01317/3
0732/2-4; 01465/2-3; 01466; 01467/2
01460/4,6; 01461/4;
01462/6,8-13
9055/4-7; 9055/9-11; 9073; 9078/1-2
9075/2; 01459/1
01453/50-61; 01454; 01455/4; 01456;
01459/1
01416/1-2; 01417-01419
7137/3; 7184; 7194
01022; 01025/4,8
01090
01107; 01108
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homokbánya
Borsosgyőr-Téglagyár
Borsosgyőr- Pityer domb
Borsosgyőr- Sédmente dűlő
Borsosgyőr- Malomúti dűlő
Borsosgyőr-Szilfa utca
Kéttornyúlak- Ref. Templom,
középkori falu
Kéttornyúlak- Szőlőút
(Lakihegy)
Kéttornyúlak- Legelő
Kéttornyúlak-Téglavető
Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő
I.
Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő
II.
Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő
III.

8951

9856

01058/1-2; 01060; 01061/4-11; 01061/13,15;
01066; 01102/1,3,4
01065/6
01034
01131
7098-7099; 7100/1-2; 7229/54; 7229/68-73
8188/2; 8193/1-2; 8191; 8194; 8195-8197;
8253-8254; 8257-8258
01267/4-5

8957
8958
8959

01169; 01170/9-11
8302/4
01213/1; 01226; 01227

8960

01227

8961

01227

8952
8953
8954
8891
8955
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2. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

Szintterületi mutató:
Utcai homlokzat magassága
(UHM)

Épület legmagasabb pontjának síkja (ÉLP)
Épület legmagasabb pontja

Oldalszárny

1

Fogalommagyarázat
Az összes bruttó szintterület és a telekterület
hányadosa.
Az utcai homlokzat magasságát az F/L (az
adott homlokzati felület (F) és az adott
homlokzati hossz (L aránya) érték adja,
melynek számításánál a homlokzati sík és a
tetősík zárófelületének metszésvonalára a
telek irányába fektetett 45°-os sík az ÉLP
magasságáig tart.
Az
épület
legmagasabb
pontjának
magasságát kijelölő vízszintes sík.
Az épületnek a terepcsatlakozástól mért azon
legfelső pontja, melynek meghatározásánál a
tetőszerkezet azon díszítő elemei, amelyek
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget
nem tartalmaznak (pl. kupola, saroktorony),
valamint a tetőfelépítmények és az épület
tetőzetén elhelyezett antenna, villámhárító,
kémény és szellőző figyelmen kívül
hagyandó.
A telek oldalhatárán álló, az utcai
telekhatártól számított 15 m-es sávon kívül
eső hátsókert irányú épületszárny.
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13.

függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

Pápa közigazgatási területén lévő műemlékek jegyzéke:
Utca, házszám
Megnevezés
Aradi u. 7.
Kőfeszület
Árok utca 12.
Evangélikus iskola
Barát utca
Római katolikus volt ferences
templom és kolostor
Barát utca 3.
városi szegényház
Barát utca 4-6.
Kórház
Celli út 8.
lakóház
Csáky László utca 7.
lakóház
(Fő tér 12.)
Csáky László utca 9.
lakóház Botka ház
(Fő tér 13.)
Csáky László utca 11.
lakóház Stankovánszky ház
(Fő tér 14.)
Csáky László u. 13.
lakóház
(Fő utca 2.)
Csáky László u. 17.
Református Öregtemplom
(Fő utca 6.)
Csáky László utca 23.*
lakóház
Csatorna utca 8.
lakóház
Flórián utca eleje, Szent
Flórián-szobor
István út 12. sz. ház déli
oldala
Flórián utca 3.
városfal maradványok
Flórián utca 10.
Fő tér

Törzsszám
4862
4844
4879
4880
4881
4808
4819

Hrsz
693
3478/4
4004, 4005/1,
4005/2
4015
3729
3930
21

4819

23, 24

4820

25

4826

65

4830

28/1, 28/2

4884
4850
4840

58
3976
4059/1

4889

3800, 3804,
4062
4054, 4055
9

4852
4811

Fő tér 1.

lakóház
Római katolikus
plébániatemplom
Esterházy-kastély és parkja

Fő tér 7.
Fő tér 8.
Fő tér 9.
Fő tér 10.
Fő tér 11.
Fő tér 12. (Csáky L. u. 7.)
Fő tér 13. (Csáky L. u. 9.)
Fő tér 14. (Csáky L. u. 11.)
Fő tér 15.
Fő tér 16.
Fő tér 21.
Fő tér 23.
Fő utca

lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Lábasház
lakóház Botka ház
lakóház Stankovánszky ház
lakóház Bezerédj ház
lakóház
Zichy-ház
lakóház
Római katolikus volt pálos,

4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4832

1
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1, 2, 3, 5/1,
5/2, 5/3, 6403,
6405, 6406
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17
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Fő utca 1.
Fő utca 2. (Csáky L. u. 13.)
Fő utca 3.
Fő utca 4.
Fő utca 5-7-9.
Fő utca 6.
(Csáky László u. 17.)
Fő utca 12.
Fő utca 14.
Fő utca 17.
Gyimóti út 77.
Gyurátz Ferenc utca 1.
Gyurátz Ferenc utca 1.
Irhás utca 11-19.
Jókai Mór utca 13.
Jókai Mór utca 16-18.
Jókai Mór utca 26.
Jókai Mór utca 30.
Jókai Mór utca 34.
Kard utca 1/a.
Kálvária u.
Kálvária u. (Győri út)
Kéttornyúlaki u. 12.
Kígyó utca 1.
Kígyó utca 3.
Kígyó utca 7.
Kígyó utca 19.
Korona u. 45.
Korvin utca 3.
Korvin utca 4.
Korvin utca 5.
Korvin utca 8.
Korvin utca 9.
Korvin utca 11.
Korvin utca 13.
Korvin utca 16-18.
Korvin utca 20.
Kossuth Lajos utca 2.
(Fő tér 15., un. Kapuszín is)
Kossuth Lajos u. 4.
(Fő u. 1.)
Március 15. tér 12.
Március 15. tér 13-14.
Márton István utca 3.

majd bencés templom
lakóház, egykori Griff Szálló
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Református Öregtemplom

4825
4826
4827
4828
4829, 4831
4830

60
65
65
27
66
28/1, 28/2

Pálos, majd bencés rendház,
Városháza
lakóház
Bíróság, egykori megyeháza
Edvy (Bocsor) malom
Evangélikus templom
Evangélikus iskola
városfal maradványok

4833

32/2

4834
4835
4851
4842
4844
4889

Jókai-ház
Dunántúli Református
Egyházkerület Levéltára
lakóház
lakóház Mikoviny ház
lakóház
lakóház
Kálvária
Fájdalmas Szűz-kápolna
Református templom
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház egykori fogadó
lakóház
lakóház
Bischitzky-ház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház, egykor Bábsütő-céh
háza
lakóház
lakóház
lakóház, Bezerédj ház

4845
4846

58/2
81
1757
3476/2
3476/2
3800, 3804,
4062
2887
140/2

4847
4848
4849
4859
4837
4885
5061
4866
4867
4868
4869
4836
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859

145
148
152/2
3726
5726
5728
8193/2
3982
3983
4001
3995
3832/3
3984
3535
3981
3537
3721
3722
3724, 3726

4860
4861
4821

3541
3542
61, 62

lakóház, egykori Griff Szálló

4825

60

Kluge-féle kékfestőüzem
lakóház
lakóház

4863
4864
4865

130, 233
129, 129/2
75

75

Mátyusháza
Öreghegy
Petőfi Sándor utca 7.
Petőfi Sándor utca 9.
Petőfi Sándor utca 11.
Petőfi Sándor utca 13.
Petőfi Sándor utca 14.*
Petőfi Sándor utca 16.*
Petőfi Sándor utca 18.*
Petőfi Sándor utca 20.
Petőfi Sándor utca 22.
Petőfi Sándor utca 24.
Szent István út 10.
Szent István út 14.
Szent István út
Szent István út 24.
Szentilonay utca 9.*
Szentilonay utca 11.
Szent László utca 12.
Tapolcafői u. 2.
Tapolcafői u. 68/a.
Veszprémi út
Zimmermann János utca 1.
Zimmermann János utca 5.
Zimmermann János utca
18.

magtár
Csingeri malom
lakóház
lakóház
lakóház, Petőfi-ház
régi református kollégium
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Zsinagóga
lakóház
uradalmi bérház
Nepomuki Szt. János szobor
egykori vízimalom
lakóház
lakóház
régi református kollégium
Római katolikus templom
Református templom
Izraelita temető
lakóház
lakóház
lakóház

*a telken álló védett építmény megsemmisült

9572
4809
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
9476
4839
4841
4838
9916
4882
4883
4873
5101
5102
10815
4886
4887
4888

099
21233
3597
3598
3599
3586
3609
3610
3611
3612
3613
3615/2
4013/2
4086
6405
4772
3731
3394
3586
9506
9718
1826
2937, 2936
2932
2915, 2916

76

1

4. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

„A Pápa Belváros Szabályozási Tervében meghatározott helyi értékvédelmi terület
Török Bálint utca – Vásár utca – Korona utca – Czuczor Gergely utca – Balla Róbert tér –
Batthyány utca – Budai Nagy Antal utca – Gyimóti út – Tapolca sétány – Ady Endre sétány
– Tókert utca – Szabadság utca – Gróf út – Tapolca medervonala – Szent István út által
határolt terület.
A Pápa Belváros Szabályozási Tervében meghatározott helyi építészeti és városképi
értékek:
H1 utcai főépület
Anna tér r.k. templom
Anna tér 04

hrsz
2920
2853

Bástya utca 38

3789

Böröczky domb 01

127/2

Celli út 04

3806

Csáky László utca
Csáky László utca
Csáky László utca
Csáky László utca
Csáky László utca
Csáky László utca

01
03
05
19
20
21

13
15
18
29
48
32/1

Csatorna utca 026

3964

Deák Ferenc utca 04

113

Eötvös utca 19

3623

Fő tér 04
Fő tér 06
Fő tér 17
Fő tér 18
Fő tér 19
Fő tér 20
Fő tér 25

34
11
3529
3530
3531
3532
3989

Fő utca 08
Fő utca 18
Fő utca 21
Fő utca 23

29
56/1
83
84

1

Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2011. 08. 06-tól
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Gyurácz Ferenc utca 02
Gyurácz Ferenc utca 18

2942
2951

Irhás utca 07

3799

Jókai Mór utca 03– Március 15. tér 9
Jókai Mór utca 05–07
Jókai Mór utca 10
Jókai Mór utca 11
Jókai Mór utca 24
Jókai Mór utca 37
Jókai Mór utca 45
Jókai Mór utca 63

2900
2889
137/2
2888
143
2517
2525
2079

Kis tér 02
Kis tér 04

3741
3787

Korvin utca 22
Korvin utca 24
Korvin utca 25
Korvin utca 26
Korvin utca 27

3543
3544
3763
3545
3768

Kossuth Lajos utca 07
Kossuth Lajos utca 09
Kossuth Lajos utca 10
Kossuth Lajos utca 12
Kossuth Lajos utca 20
Kossuth Lajos utca 24
Kossuth Lajos utca 26
Kossuth Lajos utca 27
Kossuth Lajos utca 28
Kossuth Lajos utca 30
Kossuth Lajos utca 32

3592
3593
67
68
89
95
102
3523/5
103
106
107

Közép utca 01

86

Kuruc utca 04

3547

Március 15. tér ref. templom
Március 15. tér 01
Március 15. tér 02
Március 15. tér 03
Március 15. tér 04
Március 15. tér 05
Március 15. tér 06
Március 15. tér 08

122
119
117
116
115
110
109
3490

Pálos tér 2

175/3

78

Petőfi Sándor utca 05
Petőfi Sándor utca 28

3596
3617

Rákóczi Ferenc utca 01
Rákóczi Ferenc utca 14
Rákóczi Ferenc utca 26

3665
3694
3684

Séllyei utca 11

2913

Szalmavári Kovács János u. 02

162

Széchenyi István utca 04
Széchenyi István utca 14
Széchenyi István utca 18.
Széchenyi István utca 19
Széchenyi István utca 21

2934
2928
2924
2940
2964

Szent László utca 01
Szent László utca 02
Szent László utca 04
Szent László utca 09
Szent László utca 11
Szent László utca 22
Szent László utca 31.
Szent László utca 35

3525
3591
3590
3570
3569
3578
3558
3555

Szentilonay József utca 04

3748

Vásár utca 23/a

3956

Világos utca 19

2955

Zimmermann utca 03
Zimmermann utca 11

2935
2924

H2 utcai homlokzat
Ady Endre sétány 05

49

Anna tér 03a
Anna tér 07
Anna tér 08

2985
2855/2
2856

Árok utca 01
Árok utca 03
Árok utca 04

3522
3521
3485/2

Balla Róbert tér 04
Balla Róbert tér 08
Balla Róbert tér 10

2852/2
2848
2845

79

Balla Róbert tér 12

2844

Barát utca 02
Barát utca 08
Barát utca 09
Barát utca 10
Barát utca 11
Barát utca 16
Barát utca 17
Barát utca 19

3723
3730
4018
3734
4020
3738
4023
4024

Batthyány utca 06
Batthyány utca 08
Batthyány utca 16
Batthyány utca 20

2823
2822
2577/4
2577/3

Bástya utca 03
Bástya utca 13
Bástya utca 19
Bástya utca 21

3671
3549
3775
3776

Budai Nagy Antal utca 04
Budai Nagy Antal utca 32

2551
2534, 2535

Celli út 02
Celli út 05

3785
3942

Csáky László utca 14/a
Csáky László utca 16
Csáky László utca 22
Csáky László utca 24
Csáky László utca 29

44
46/4
50
51/1
54

Csatorna utca 02
Csatorna utca 12
Csatorna utca 14
Csatorna utca 13
Csatorna utca 16
Csatorna utca 18

3939
3974
3973
4076
3970
3969

Damjanich utca 01.
Damjanich utca 03.
Damjanich utca 04
Damjanich utca 05
Damjanich utca 07
Damjanich utca 9/a

2827/2
2826
2512
2825
2824
2820

Deák Ferenc utca 06

0112

Eötvös József utca 01

3634

80

Eötvös József utca 13
Eötvös József utca 15
Eötvös József utca 18
Eötvös József utca 26

3626
3625
3647
3639

Flórián utca 05
Flórián utca 08
Flórián utca 21

4063
4054
4075

Fő tér 026

3990

Fő utca 20
Fő utca 22

0055
0054

Gyurácz Ferenc utca 16
Gyurácz Ferenc utca 17/a
Gyurácz Ferenc utca 17/b

2950
3461/2
3461/1

Jókai Mór utca 12
Jókai Mór utca 15
Jókai Mór utca 17
Jókai Mór utca 21
Jókai Mór utca 25
Jókai Mór utca 27
Jókai Mór utca 32
Jókai Mór utca 33
Jókai Mór utca 35
Jókai Mór utca 44
Jókai Mór utca 46
Jókai Mór utca 50
Jókai Mór utca 52
Jókai Mór utca 55
Jókai Mór utca 56
Jókai Mór utca 60
Jókai Mór utca 61
Jókai Mór utca 61b
Jókai Mór utca 61c
Jókai Mór utca 74
Jókai Mór utca 80
Jókai Mór utca 82
Jókai Mór utca 98
Jókai Mór utca100

138/2
2886
2878/2
2877
2870, 2871
2864
0151
2515
2516
160/2
161
1396
1401/1
2530
1404/1
1406
2536/1
2533
2534
1416
1426/2
1427/1
1438
1439

Kard utca 04

3754

Kígyó utca 09
Kígyó utca 11
Kígyó utca 13
Kígyó utca 15
Kígyó utca 17

4000
3999/4
3998
3997
3996

81

Kis tér 05

3750

Korona utca 46

2954/2

Korvin utca 01
Korvin utca 10
Korvin utca 12
Korvin utca 14
Korvin utca 17
Korvin utca 19
Korvin utca 21
Korvin utca 23
Korvin utca 25

3985
3538
3539
3540
3757
3758
3759
3762
3763

Korvin utca 27

3768

Korvin utca 29

3770 (újjáépítés után)

Kossuth Lajos utca 06
Kossuth Lajos utca 08

63
64

Kuruc utca 02
Kuruc utca 18

3552
3783

Major utca 23

3679

Március 15 tér 10

132/1

Márton István utca 08

87

Pálos tér 01

44

Petőfi Sándor utca 03
Petőfi Sándor utca 10
Petőfi Sándor utca 17
Petőfi Sándor utca 23

3595
3607
3562
3579

Rákóczi Ferenc utca 05
Rákóczi Ferenc utca 07
Rákóczi Ferenc utca 13
Rákóczi Ferenc utca 15
Rákóczi Ferenc utca 19
Rákóczi Ferenc utca 21
Rákóczi Ferenc utca 22
Rákóczi Ferenc utca 24
Rákóczi Ferenc utca 27
Rákóczi Ferenc utca 29
Rákóczi Ferenc utca 31
Rákóczi Ferenc utca 34

3661
3660
3653
3652
3648
3643
3688
3685
3639
3638
3637
3676/2

Séllyei utca 01

2903

82

Séllyei utca 03/a
Séllyei utca 07
Séllyei utca 09
Séllyei utca 17

2905
2907
2912
2917

Széchenyi István utca 02
Széchenyi István utca 07
Széchenyi István utca 09
Széchenyi István utca 10
Széchenyi István utca 11
Széchenyi István utca 12
Széchenyi István utca 16
Széchenyi István utca 20

2936
3484
3483
2930
3480
2929
3925
2923

Szent István út 06

4011

Szent László utca 31/a

3557

Szentilonay József utca 12
Szentilonay József utca 14
Szentilonay József utca 15.
Szentilonay József utca 22

4034
4035
4009
4048

Török Bálint utca 22

3959

Varga utca 05
Varga utca 06
Varga utca 08

4043
4031
4030

Vásár utca 23a

3956

Világos utca 03
Világos utca 19

2962/3
2955

Zimmermann utca 04
Zimmermann utca 06
Zimmermann utca 08
Zimmermann utca 10
Zimmermann utca 20

2902
2903
2904
2907
2918

Zrínyi Miklós utca 03/a
Zrínyi Miklós utca 06
Zrínyi Miklós utca 07
Zrínyi Miklós utca 08
Zrínyi Miklós utca 12
Zrínyi Miklós utca 14
Zrínyi Miklós utca 19
Zrínyi Miklós utca 23
Zrínyi Miklós utca 28

2846
2883/1
2842
2882
2879
2875
2830
2509/1
2861

83

H3 épületbelső
Kossuth Lajos 12. üzletbelső

68

H4 természeti érték
Fő téren,a nagytemplomtól észak-nyugatra lévő 2 db 40-50 cm törzsátmérőjű egyed
Ferences rendház belső kertje
H5 természeti és városképi érték
Anna tér
Kis tér
Március 15. tér

