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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 

Velence Önkormányzat Képviselő-testületének …………./2017. (…...).sz. határozata 
Velence város településszerkezeti tervének módosításáról 

 
 

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Város településszerkezeti 
terv módosítása tárgyában az állami főépítész hatáskörében eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész által kiadott, az 
előterjesztés elválaszthatatlan részét képező 1. melléklet szerinti záró szakmai 
véleményt megismerte. 
 

2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Településszerkezeti 
Tervét, a TSZT jelű az M= 1:10000 méretarányú tervlap módosítását jelen határozat 
1. melléklet képező fedvénytervek szerint módosítja. 
 

3. Jelen határozat az elfogadást követő 15. napon lép hatályba. 
 

 
Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 
Határidő: 2017.                      
 
Velence, 2017………………… 
 
 

Dr. Szvercsák Szilvia   
             jegyző 
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1. számú melléklet a ../2017. (…) sz. határozathoz 

1. számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
 

 
 

2.számú fedvényterv (5. számú módosítás) 
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3.számú fedvényterv (6. számú módosítás) 
 

 
 
 

4. számú fedvényterv (7. számú módosítás) 
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5. számú fedvényterv (8. számú módosítás) 

 

 
 
 

6. számú fedvényterv (9. számú módosítás) 
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7. számú fedvényterv (11. számú módosítás) 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……………..2017. (…………..) önkormányzati rendelete 
 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Fejér 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vízügyi és vízgazdálkodási hatósági jogkörben, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága, Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Légügyi Hivatala Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a Székesfehérvári Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Székesfehérvári Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, a 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Országos Atomenergia Hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A HÉSZ 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. § (3) Azon a telken, ahol a Szabályozási Terv kötelező építési vonalat nem határoz meg, az 
előkert 5 méternél kisebb nem lehet, kivéve a már beépített, kialakult területeken, ahol az előkert 
méretét minden esetben a már kialakult beépítés figyelembevételével kell meghatározni. Az egyes 
építési övezetre vonatkozó előírás egyedi előkert méretet is meghatározhat.” 
 
 
2. § A HÉSZ 13. § kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 
 
„13. § (3) Telekalakítás során ha a kialakuló új ingatlanok egyike saroktelkek lesz, a kialakuló új 
saroktelek területe az övezetben megengedett legkisebb kialakítható telekterület méreténél 10 %-al 
kevesebb is lehet.” 
 
 
3. § A HÉSZ 23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „23. § Az építési övezetek betartandó telekalakítási- és az építési telkek beépítési előírásai a 
következőek:” 
 



Velence  településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     9 

övezet jele 
beépítés 
módja 

kialakítható telek legkisebb 
szélesség/mélység/terület 

legnagyobb 
beépíthetőség 

legnagyobb 
építmény 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület 

terepszint 
alatti  

építmény 

(építési hely) [m] [m] [m²] [%] [%] [%] [%] 
OTÉK Lke - - - - 30 <7,5 50 - 

Lke-1 O 14  k/700 15 4,5 70 30 
Lke-2 SZ/Cs 18  5000 15 7,5 70 30 
Lke-3 SZ K/14  K/600 15 4,5 60 25 
Lke-4 Sz K/20  1000 30 4,5 50 40 
Lke-5 SZ K/14  800 20 4,5 60 40 
Lke-6 SZ 20   500 20 4,5 60 40 
Lke-7 SZ/Cs K/16  600 30 6,0 50 40 
Lke-8 O K/14  600 30 4,5 50 40 
Lke-9 SZ 16  1000 15 4,5 60 30 

Lke-10 SZ 16  700 30 4,5 50 40 
Lke-11 O 16  900 20 4,5 60 30 
Lke-12 SZ 14  550 15 4,0 70 30 
Lke-13 O 14  550 30 6,0 50 40 
Lke-14 Ikr 14  600 30 6,0 50 40 
Lke-15 Sz 30  10000 30 4,5 50 40 
Lke-16 O 18  1000 30 7,5 60 30 
Lke-17 O 14  500 20 4,5 60 30 
Lke-18 SZ 16  900 30 6,0 50 40 
Lke-19 Z K  250 30 6,0 50 40 
Lke-20 SZ K - 2000 15 4,5 50 40 
Lke-21 SZ 14 - 550 30 6,0 50 40 
Lke-22 O 14 - 900 30 6,0 50 40 
Lke-23 SZ K/20  1000 20 4,5 50 40 
Lke-24 O 14  500 30 4,5 50 40 
Lke-25 Sz 16  600 30 6,0 50 40 
Lke-26 SZ 16  1000 20 6,0 50 40 
 
 
4. § A HÉSZ 24. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel 
 
„24. § (6) Az Lke-25 jelű építési övezetben több önálló, legfeljebb négylakásos épület is építhető, a 
kerítés 1,3 m magas lehet, melyet 60 %-ban áttört kialakítással kell létesíteni.  
 
5. § A HÉSZ 33. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„33. § (1) Az építési övezetek betartandó telekalakítási- és az építési telkek beépítési előírásai a 
következők:” 
 
övezet jele beépítés 

módja 
kialakítható telek 

legkisebb 
szélesség/mélység/terül

et 

legnagyobb 
beépíthetős

ég 

legnagyobb 
építmény 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület 

terepszint 
alatti  

építmény 

(építési 
hely) 

[m] [m] [m²] [%] [%] [%] [%] 

OTÉK - Vt - - - - 80 <7,5 10  
Vt-1 SZ K/50  5000 60 6,0 30 80 
Vt-2 SZ K  2000 60 7,5 10 40 
Vt-3 SZ K  2000 30 7,5 40 30 
Vt-4 Z K  K 80 4,0 10 40 
Vt-5 SZ K  2000 50 10,0 20 30 
Vt-6 SZ 30  2000 30 6,0 40 40 
Vt-7 SZ 30  2000 20 10,0 40 40 
Vt-8 SZ 30  2000 30 7,5 40 40 
Vt-9 SZ 20  2000 30 4,5 40 40 

Vt-10 O/SZ 20  900 30 7,5 40 40 
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Vt-11 SZ 30  1000 40 6,0 40 50 
Vt-12 SZ 20  1000 30 4,5 40 40 
Vt-13 SZ 30  5000 20 4,5 40 30 
Vt-14 SZ 30  2000 45 6,0 30 50 
Vt-15 SZ 20  1000 50 7,5 30 60 
Vt-16 Z 30  K 30 15,0 40 40 
Vt-17 SZ 20  2000 60 7,5 20 70 
Vt-18 SZ -  600 45 6,0 20 20 
Vt-19 Z 20  900 60 10,5 20 40 
Vt-20 O/SZ 20  900 60 10,5 20 40 
Vt-21 Z K  2000 50 15,0 20 40 
Vt-22 Z K  2000 20 10,0 40 40 
Vt-23 SZ 20  2000 50 15,0 20 40 
Vt-24 O/SZ 20  900 50 6,0 40 40 

  
6. § A HÉSZ 40. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „40. § (1) Az egyes építési övezetek betartandó telekalakítási és beépítési előírásai a 
következők:” 
 

övezet jele 
beépítés 
módja 

kialakítható telek legkisebb 
szélesség/mélység/terület 

legnagyobb 
beépíthetőség 

legnagyobb 
építmény 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület 

(építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] 
OTÉK - Gksz - - - - 60 - 20 

Gksz-1 SZ 20  1000 40 7,5 30 
Gksz-2 SZ 30  3000 20 7,5 40 
Gksz-3 SZ 20  2000 15 4,5 50 
Gksz-4 SZ 20  2000 20 7,5 40 
Gksz-5 SZ 20  1000 60 7,5 30 

 
Záró rendelkezések 

 
7. § (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ. 9. § (3) bekezdése, a 
10.§ (3) bekezdése,  a 15. § (10) bekezdése, a 16. § (4) bekezdése, a  97 § (3) bekezdése. 
 
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  
Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély kérelmek és az egyszerű bejelentés alapján 
megkezdett tevékenység esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel 
elfogadott módosítások, azokat az eljárás és építés során alkalmazni lehet. 
 
(3) A rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 1-12. számú 
fedvénytervekkel módosított 1. számú melléklet lép. 
 
(4) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 

 
 
 
 
 Koszti András Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyző 
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Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2017……….. napján.  
 
 
 
 Dr. Szvercsák Szilvia 
 jegyző 
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A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …../2017. (……..) önkormányzati rendelet melléklete 
 
1. számú fedvényterv (1. számú módosítás) 
 

 
 
 

2. számú fedvényterv (3. számú módosítás) 
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3. számú fedvényterv (4. számú módosítás) 

 

 
 
 

4. számú fedvényterv (5. számú módosítás) 
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5. számú fedvényterv (6. számú módosítás) 

 

 
 
 

6. számú fedvényterv (7. számú módosítás) 
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7. számú fedvényterv (8. számú módosítás) 
 

 
 
 

8. számú fedvényterv (9. számú módosítás) 
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9. számú fedvényterv (10. számú módosítás) 

 

 
 
 

10. számú fedvényterv (11. számú módosítás) 
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11. számú fedvényterv (12. számú módosítás) 

 

 
 

12. számú fedvényterv (13. számú módosítás) 
 

 
 
 
 

 
 
JELMAGYARÁZAT: 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

1. A módosítások  leírása 

Velence Város Önkormányzata a Fehér Vártervező Kft. jelen terve alapján a településszerkezeti 
terv módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását készíti el 
Velence várost érintően az alább felsorolt területekre vonatkozóan. 

A településrendezési eszközök változásai: 

1. A Vörösmarty pince területének a jelenlegi Kps övezetből, Gksz-4 építési övezetbe 
sorolása; 

2. HÉSZ egyes előírásainak módosítása, hatályon kívül helyezése, egyes településképi 
előírások törlése 

3. Az Ifi étterem területének Vt-22* építési övezet helyett Vt-21* építési övezetbe sorolása; 
4. A ClubVelence területén az Lke-7 övezet Kemping utcai sávjának új övezetként való 

kijelölése 30 %-os beépíthetőséggel, 6 m-es építménymagassággal, több épület 
elhelyezésének biztosítása mellett; 

5. A szabályozási terv módosítása a Szabolcsi úttól dél-nyugatra a belterületi határ 
figyelembe vételével; 

6. A Velence 1865 hrsz-ú kenyérgyárat érintő tömbfeltáró út egy részének törlése a 
szabályozási tervről; 

7. A Panoráma út 45, 39 és 40 hrsz.-ú területének javítása, tekintettel arra, hogy jelenlegi 
formájában a telken belül van a járda és árok; a módosítás okán a közlekedési terület 
növekszik. Új Vt 24 építési övezet meghatározása 

8. A Halastófolyás utca és a Furmint utca kereszteződésében a közút korrigálása; 
9. A Kossuth utca 1802/1 hrsz. Vt-8 övezet mellett szabályozási vonal törlése; 
10. 957/3 hrsz-ú út közlekedési területből lakóterületbe sorolása 
11. Enyedi utca és az 587 hrsz-ú út közötti tömbben a tervezett közlekedési terület módosítása 
12. A 050 hrsz-ú volt Laktanya területén új Gksz-5 jelű építési övezet meghatározása 
13. Bence-hegy észak-keleti részén a Csemete és Bogrács utca környékén az Lke-9 építési 

övezet helyett  Lke-26 jelű építési övezet meghatározása 

Átnézeti térkép: 
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2. Tervi előzmények 

 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 156/2012. (VI.18.) számú határozatával fogadta 
el a településszerkezeti tervet, és 19/2012.(VI.19.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a 
helyi építési szabályzatot. 

A településszerkezeti tervet, a hozzá tartozó leírást, a helyi építési szabályzatot és a mellékletét 
képező SZT-1, SZT-2 és SZT-3 jelű szabályozási tervet szükséges módosítani. Az önkormányzat 
településszerkezeti fedvénytervek készítésével, határozat-módosítással, valamint a szabályozási 
terv szelvényeinek módosításával és módosító-rendelettel változtat a hatályos településrendezési 
eszközökön. A fedvénytervek normatartalma alapján a szabályozási tervlapok módosulnak, a 
hatálybalépéssel egyidőben az egységes szabályozási tervlapok fogják tartalmazni a 
változtatásokat.  

Az egyéb alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt 
részletességre figyelemmel készülnek. 

2. 1. Településfejlesztési döntések 
 

Az önkormányzat a változtatásokról képviselő-testületi határozatokban döntött. 

A tervezett módosítások megfelelnek az Eljr. 32. (4) bekezdésében foglaltaknak: 

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben 
a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

A településrendezési eszközök egyeztetése az Eljr. szerinti egyszerűsített eljárással történik. 
 
A hatályos településrendezési eszközök módosítása során a jelenlegi terv szabályozási 
rendszerének és jelmagyarázatának figyelembe vételével készült, az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos állapota szerint. 
 

3. Alátámasztó szakági munkarészek 
 

Az alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletességre 
figyelemmel készülnek. 

 
3.1 A módosítások indoklása és leírása: 
 

1. számú módosítás: A Vörösmarty pince területének a jelenlegi Kps övezetből, Gksz-4 építési 
övezetbe sorolása 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence belterületén a Bence-hegy déli lejtőjén helyezkedik el. Az autópálya 
közelsége miatt és közúti közlekedési szempontból az ingatlan fekvése nagyon kedvező. A 
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tömbben a hatályos településszerkezeti terv szerinti településközponti vegyes, illetve a 
lakóterületeken a fejlesztés  folyamatos. 
 
Telekszerkezet 
A 398 és a 397/3 hrsz-ú ingatlanok telekmérete és alakja eltér a tömbben levő ingatlanoktól.  
 
Tulajdonviszonyok 
A tervezési területen levő ingatlanok jelenleg magántulajdonban vannak.  

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található 398 hrsz-ú ingatlan beépített, itt található a műemléki védelem alatt 
álló Vörösmarty pince.   A környező lakóingatlanok északi és keleti irányban beépítettek, a 
beépítettség 10-15 % között változik.  

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
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hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület különleges beépítésre szánt pincesor 
területfelhasználású. 
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv szerint a terület különleges beépítése szánt pincesor Kps jelű építési 
övezetbe tartozik. A beépítési mód, a megengedett legkisebb teleknagyság, az építménymagasság 
és a kialakítható legkisebb telekterület is kialakult, azaz „K” jellel jelölt.  

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 



Velence  településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     26 

 
A változtatások célja és várható hatása 
 
A 398 és a 397/3 hrsz-ú területet a jelenlegi településszerkezeti és szabályozási terv szerint  Ksp 
övezet helyett Gazdasági területfelhasználásba és Gksz-4 jelű építési övezetbe kerül. 
A fejlesztési elképzeléseket szerint az ingatlan tulajdonosa a szőlészettel, szőlőgazdálkodással 
összefüggő gazdaságfejlesztő beruházást kíván megvalósítani a területen, melyhez pályázati 
forrást is igénybe vesz. A pályázati kiírás szerint a területnek gazdasági területfelhasználásúnak 
kell lennie. A módosítás a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósíthatósága érdekében történik. Az 
ingatlanon található műemléki védettségű ún. Vörösmarty pince vonatkozásában a magasabbrendű 
műemlékvédelemről szóló jogszabályokat továbbra is be kell tartani. 
 
A módosítást követően a területen legfeljebb 20 %-os beépíthetőséggel 7,5 m építménymagasságú 
épületek elhelyezése válik lehetővé. A kialakítható legkisebb teleknek legalább 2000 m2 
területűnek kell lennie. Az ingatlanon elhelyezhető épületek köre a HÉSZ 37. § (1) bekezdése 
szerinti: „a kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál”.   
 
A tervezett épületek egyedi építési engedélyezési terveinek készítésénél a műemlék védelmére 
különösen gondot kell fordítani, a műemléki érdekek nem sérülhetnek! 
 
 

2. számú módosítás: HÉSZ egyes előírásainak módosítása, hatályon kívül helyezése 
 
 
Annak érdekében, hogy az új gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítható legyen, néhány HÉSZ 
rendelkezés módosítása is szükségessé vált. 
A HÉSZ 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„Azon a telken, ahol a Szabályozási Terv kötelező építési vonalat nem határoz meg, az előkert 5 
méternél kisebb nem lehet, kivéve a már beépített, kialakult lakóterületeken, ahol az előkert 
méretét minden esetben a már kialakult beépítés figyelembevételével kell meghatározni. Az egyes 
építési övezetre vonatkozó előírás egyedi előkert méretet is meghatározhat.” 
A változtatást a település több területén tervezett fejlesztések is indokolják. 
 
A HÉSZ 9. § (3) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése és a 15. § (10) bekezdése olyan településképre 
vonatkozó előírást tartalmaz, melynek módosítása jelenleg nem lehetséges. Az önkormányzat 
annak érdekében, hogy a tervezett beruházások megvalósítását ne gátolja, a fenti szakaszok 
hatályon kívül helyezéséről döntött.  
 
Hatályát veszti továbbá a HÉSZ 16. § (4) bekezdése és a 97. § (3) bekezdése, mert a nagyvízi 
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szabályozza a parti 
sávban elhelyezhető építményeket.  A kormányhivatal 2016.  évben folytatott célellenőrzése 
keretében készített útmutató szerint a HÉSZ nem tartalmazhat olyan szabályozást, melyet 
felsőbbrendű jogszabály már szabályoz.  
 
 

3. számú módosítás: Az Ifi étterem területének Vt-22* építési övezet helyett Vt-21* építési 
övezetbe sorolása; 
 

Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
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A tervezési terület Velence belterületének tóparti részén, a településközpontban helyezkedik el. A 
tömbben folyamatos fejlesztések történnek, a szomszédos ingatlanon épül a városi uszoda. 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található ingatlanok 1 ha-t meghaladó területűek. A településközponti vegyes 
területfelhasználásba tartozó ingatlanok telekstruktúrája azonos. 

 
Tulajdonviszonyok 
A telektömbben levő ingatlanok jelenleg önkormányzati, illetve magántulajdonban vannak. 

 

  
 

 
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek beépítettek, illetve beépítésük folyamatban van.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 
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Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet településközponti vegyes területbe 
sorolja. A tervezési területtel határos ingatlanok besorolása vízgazdálkodási, zöldterületi illetve 
közlekedési terület. 
 

 
hatályos településszerkezeti terv 

 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Vt-22 * jelű építési övezetbe sorolja.  A 
beépítési mód zártsorú, a kialakítható legkisebb telekterület 2000 m2, a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 10,0 m.   
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Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Az önkormányzat döntése értelmében az ún. „Ifi étterem” telkét a szomszédos városi uszoda 
telkével azonos – Vt-21* jelű -  építési övezetbe kell sorolni. A változtatást az indokolja, hogy 
amennyiben a két ingatlan azonos építési övezetben lesz a további hasznosítás könnyebben 
megvalósíthatóvá válik. A módosítást követően lehetővé válik a két ingatlan között pl. 
telekhatárrendezés, egységes hasznosítás stb.  
 

4. számú módosítás: A ClubVelence területén az Lke-7 övezet Kemping utcai sávjának új 
övezetként való kijelölése 30 %-os beépíthetőséggel, 6 m-es építménymagassággal, több 
épület elhelyezésének biztosítása mellett; 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence belterületén a városközpontban a Velencei-tó partjához nagyon közel 
helyezkedik el. A településközpont közelsége miatt és közúti közlekedési szempontból a lakó 
ingatlanok fekvése nagyon kedvező. A tömbben a hatályos településszerkezeti terv szerinti 
kertvárosias lakóterület található, illetve nyugatra található a kemping. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található kertvárosias lakóterületek 1000 m2 feletti területűek. 

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak. 
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Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen szomszédságában található telkek többnyire beépítettek.  A beépítettség 10-
20 % között változik.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kertvárosias lakóterületbe sorolja. 
A terület-felhasználás nem változik. 
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hatályos településszerkezeti terv 

 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Lke-23 jelű építési övezetbe sorolja.  A 
beépítési mód szabadon álló a megengedett legkisebb teleknagyság 1000 m2, a megengedett 
legnagyobb beépítettség 20 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.   
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Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
A Velence, Kemping utca déli oldalán fekvő teleksort  Lke-25 jelű  építési övezetbe kell sorolni, 
ahol több önálló épület építését lehetővé kell tenni.  Az önkormányzat döntése értelmében önálló 
sorszámon kell szerepeltetni a területet a HÉSZ-ben és a szabályozási terven. Településszerkezeti 
változás nincs, az építési övezet Lke-25 jelű övezetre változik, a beépítési előírások közül a 
beépíthetőség 30 %-ra nő, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m-re változik. 
Egyedi építési előírásként bekerül a HÉSZ-be a következő rendelkezés: 
„24. § (6) Az Lke-25 jelű építési övezetben több önálló legfeljebb négylakásos épület is építhető, a 
kerítés 1,3 m magas lehet, melyet 60 %-ban áttört kialakítással kell létesíteni.  
 
 
5.számú módosítás: A szabályozási terv módosítása a Szabolcsi úttól dél-nyugatra a 
belterületi határ figyelembe vételével; 
 
 
Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
A tervezési terület Velence belterületének déli részén, a belterület határán helyezkedik el. A 
Szabolcsi út közelsége miatt közúti közlekedési szempontból a még beépítetlen ingatlanok fekvése 
nagyon kedvező. A tömbben a hatályos településszerkezeti terv szerint meglevő és tervezett 
kertvárosias lakóterület található. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen a már kialakított kertvárosias lakóterületek jellemzően 900 m2 területűek, a 
jelenleg külterületi ingatlanokon a szántóterületnek megfelelő a telekstruktúra. 

 
Tulajdonviszonyok 
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Az ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak. Önkormányzati tulajdonú az 1987/1 hrsz-ú út 
és a 1986/1 hrsz-ú terület. A meglevő út déli telekhatára egyúttal a belterületi határ is.  

 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található már kialakított lakótelkek egy része beépítetlen.  A tervezési 
területen kívüli lakóingatlanok nyugati irányban beépítettek, a beépítettség 20-30 % között 
változik.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kertvárosias lakóterületbe és általános 
közlekedési területbe sorolja. 
 
Szabályozási terv 
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A hatályos szabályozási terv a telektömb feltárásakor a meglevő belterületi határt és az 
önkormányzati utat figyelmen kívül hagyva alakította ki a feltáró utakat és a tervezett 
lakótelkeket. A terv szerinti Lke-22 jelű építési övezetben a beépítési mód oldalhatáron álló a 
kialakítható legkisebb telekterület 900 m2, a megengedett legnagyobb beépítettség 30 %, a 
megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.  Az Lke-2 jelű építési övezetben a beépítési 
mód szabadon álló vagy csoportos, a kialakítható legkisebb telekterület 5000 m2,  a megengedett 
legnagyobb beépítettség 15 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 
 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Az önkormányzat kérésére a szabályozási tervet úgy kell módosítani, hogy a meglevő 1987/1 
hrsz-ú út és a belterületi határ figyelembevételével kerülhessenek kialakításra a közlekedési 
területek. Emiatt a tervezett közutak helyét és a szabályozási szélességét az önkormányzat kérése 
szerint alakítottuk ki. A módosított szabályozási terven a tervezett fejlesztések ütemezetten, a 
belterület figyelembe vételével valósíthatóak meg. A változtatás lehetővé teszi az önkormányzat 
számára, hogy a 1986/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon lakótelkeket alakítson ki. A 
telekalakítás során a meglevő árok nyomvonalát figyelembe vételével alakult ki a közlekedési 
terület. A jelenleg külterületi területrészen az egységes hasznosítás miatt megszűnik az Lke-2 jelű 
építési övezet és a telektömbök területei egységesen Lke-22 jelű építési övezetbe kerülnek. 
 

6. számú módosítás: A Velence 1865 hrsz-ú kenyérgyárat érintő tömbfeltáró 
út egy részének törlése a szabályozási tervről; 

 
Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
A tervezési terület Velence belterületének déli részén, a Szabolcsi út mellett helyezkedik el. A főút 
közelsége miatt közúti közlekedési szempontból az ingatlan fekvése nagyon kedvező. A tömbben 
a hatályos településszerkezeti terv szerinti kereskedelmi szolgáltató és kertvárosias lakóterület 
található. 
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Telekszerkezet 
A tervezési területen található gazdasági terület telekszerkezete a gazdasági funkciónak megfelelő.  
 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak. 

 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek többnyire beépítettek. A tervezési területen kívüli 
lakóingatlanok nyugati irányban beépítettek, a beépítettség 10-15 % között változik.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet gazdasági,  kertvárosias lakó-, illetve 
közlekedési területbe sorolja.   
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Hatályos településszerkezeti terv 

 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv szerint a Szabolcsi út és az 1888 hrsz-ú vízfolyás közötti terület 
feltárását biztosító közút áthalad a 1865/1 hrsz-ú ingatlanon, érinti a 1888 hrsz-ú vízfolyást és a 
1901/5 hrsz-ú ingatlant.   
 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
A hatályos szabályozási terv szerint a Szabolcsi út és az 1888 hrsz-ú vízfolyás közötti terület 
feltárását biztosító közút áthalad a 1865/1 hrsz-ú ingatlanon. Az ingatlan tulajdonosa kérte, hogy 
az ingatlanát érintő közlekedési terület ne szerepeljen a szabályozási terven. Az önkormányzat 
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döntése értelmében a tömbfeltáró út  zsákutca lesz, ezért a 1865/1, a 1888 és a 1901/5 hrsz-okat 
érintő tervezett útterület megszűnik.  
A változtatások célja, hogy a tervezett úttal érintett telkek a jelenlegi jogi állapot szerint 
beépíthetők legyenek. A változtatás hatására a gazdasági terület és a vízgazdálkodási területen 
közút nem fog áthaladni, a 1901/5 hrsz-ú ingatlan önálló lakótelek lesz, a tömbfeltáró út zsákutca 
kialakítású lesz.  
 

7. számú módosítás: A Panoráma út 45, 39 és 40 hrsz-ú területének javítása, 
tekintettel arra, hogy jelenlegi formájában a telken belül van a járda és 
árok; a módosítás okán a közlekedési terület növekszik. Új Vt 24 építési 
övezet meghatározása 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence belterületének a Bence-hegy lábánál helyezkedik el. A tömbben a 
hatályos településszerkezeti terv településközponti vegyes terület található. Jelenleg az 
önkormányzati árok és járda a magántulajdonú ingatlanokon húzódik. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található ingatlanok 2000 m2 körüli területűek. 

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak, a Panoráma út önkormányzati közút. 

 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek beépítetlenek.  A tervezési területen kívüli lakóingatlanok 
északi és keleti irányban beépítettek, a beépítettség 5-15 % között változik.  
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ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 
 

Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet településközponti vegyes-, illetve 
közlekedési területbe sorolja.  
 

 
hatályos településszerkezeti terv 
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Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a lakóingatlan változtatással érintett területét Vt-9 jelű építési 
övezetbe sorolja.  A beépítési mód szabadon álló, a kialakítható legkisebb teleknagyság 2000 
m2, a megengedett legnagyobb beépítettség 30 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 
4,5 m.   

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Velence, Panoráma út melletti ingatlanok beépítését tervezik az ingatlanok tulajdonosai. A 
geodéziai felmérés során derült fény arra a tényre, hogy a magántulajdonú ingatlanokon húzódik 
az önkormányzati árok és járda. A tulajdonosokkal történt megállapodás szerint a tényleges 
állapotnak megfelelően nő a közlekedési terület, illetve csökken a Vt-9 jelű építési övezet 
területe. Amiatt, hogy az ingatlantulajdonosokat az ingatlanhasznosítás során gazdasági kár ne 
érje, az építési előírások módosításra kerülnek. Az új Vt-24 jelű építési övezetben a megengedett 
legnagyobb beépítés 50 %-ra, az építménymagasság 6,0 m-re nő. 
 
Településszerkezeti terv módosítást igénylő változtatás, a településközponti vegyes terület a 
közlekedési terület rovására csökken. 
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megosztási vázrajz kivonata 

 
 

8. számú módosítás: A Halastófolyás utca és a Furmint utca 
kereszteződésében a közút korrigálása 

 
Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
A tervezési terület Velence belterületén, a Bence-hegy nyugati oldalán található. A tervezési 
terület jelenleg beépítetlen lakótelek. 
 
  
Telekszerkezet 
A tervezési területen található 384/4 hrsz-ú ingatlan saroktelek,  kertvárosias lakó terület-
felhasználású  a településszerkezeti terv szerint.  
 
Tulajdonviszonyok 
A tervezési területen található ingatlan magán tulajdonban van. 
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Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen szomszédságában található telkek többnyire beépítettek.  A tervezési 
területen kívüli lakóingatlanok beépítettek, a beépítettség 10-15 % között változik.  

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület kertvárosias lakó 
területfelhasználású. 
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hatályos településszerkezeti terv 

 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területen a 384/4 hrsz-ú telket Lke-9 jelű építési 
övezetbe sorolja.  Az építési övezetben a beépítési mód szabadon álló a kialakítható legkisebb 
teleknagyság 1000 m2, a megengedett legnagyobb beépítettség 15 %, a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 4,5 m.   

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Velence, 384/4 hrsz-ú ingatlanon történt geodéziai felmérés során derült fény arra a tényre, hogy 
az önkormányzati tulajdonú közút és árok érinti a magántulajdonban levő ingatlant. Az 
önkormányzattal történt megállapodás értelmében az árokra nem volt szükség, ezért az elbontásra 
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került, a közút területe miatt azonban a szabályozási teret módosítani szükséges. Az építési hely is 
pontosításra került. Az építési övezet jele és a beépítés paraméterei nem változnak. 
 
Településszerkezeti terv módosítást is igénylő változtatás, az Lke területfelhasználás egy része 
Köu területfelhasználás lesz.  
 

9. számú módosítás: A Kossuth utca 1802/1 hrsz-ú, Vt-8 építési övezetű ingatlant érintő 
szabályozási vonal törlése; 

 
Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
A tervezési terület Velence belterületén a Pusztaszabolcsi úttól dél-nyugatra helyezkedik el. A 
tömbben a hatályos településszerkezeti terv szerinti településközponti vegyes, illetve kertvárosias 
lakóterület található. 
 
Telekszerkezet 
A tervezési terület két telke nagyobb területű intézményterület, a többi lakóingatlan területe 500 
m2 körüli. 
 
Tulajdonviszonyok 
A tervezési területen levő ingatlanok jelenleg magán tulajdonban vannak. Önkormányzati 
tulajdonú a 1864 hrsz-ú Kossuth utca közlekedési terület. 
 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található 1802/1 és a 1802/2 hrsz-ú  telkek jelenleg beépítetlenek, a környező 
lakótelkek beépítettek. 
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ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 

 
hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet településközponti vegyes 
területfelhasználásba, kertvárosias lakóterületbe és közlekedési területbe sorolja. 
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv szerint a 1864 hrsz-ú közút felszabályozását tartalmazza. Az 
önkormányzat döntése értelmében az út felszabályozására nincs szükség. 
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Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Velence 1864 hrsz-ú közút felszabályozására illetve a 2047 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozásra 
az önkormányzat döntése értelmében nincs szükség, ezért azt a szabályozási tervről töröltük. 
 
Településszerkezeti terv módosítást is igénylő változtatás, az Köu területfelhasználás egy része Vt 
illetve Lke területfelhasználású lesz.  
 

10. számú módosítás: 957/3 hrsz-ú út közlekedési területből lakóterületbe sorolása 
 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence régi települési részén, az Országúttól délre helyezkedik el. A tömbben 
a hatályos településszerkezeti terv szerinti falusias lakóterület található. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található kertvárosias lakóterületek jellemzően 500 és 800 m2 közötti 
területűek. 

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok jelenleg önkormányzati, illetve magán tulajdonban vannak. 
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Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek beépítettek.  A tervezési területen kívüli lakóingatlanok is 
beépítettek, a beépítettség 20-30 % között változik.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
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Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet falusias lakóterületbe, a 957/3 hrsz-ú 
ingatlant közlekedési területbe sorolja. 
A közterület területfelhasználása lakóterületre változik. 
 

 
Hatályos belterületi településszerkezeti terv  

 
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Lf-1 jelű építési övezetbe sorolja.  Az általános 
közlekedési terület a 957/3 hrsz-ú közterület. 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
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A 957/3 hrsz-ú közterület már nem tölti be eredeti közúti funkcióját, miután a környező ingatlanok 
mindegyike megközelíthető a Fő utcáról, illetve az Enyedi közről. Az önkormányzat el kívánja 
adni a közlekedési területet telek-kiegészítésként, azonban ehhez a településrendezési eszközök 
módosítása szükséges. 
 

11. számú módosítás: Enyedi utca és az 587 hrsz-ú út közötti tömbben a tervezett 
közlekedési terület módosítása 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence belterületének déli részén, az M7-es autópályától délre helyezkedik el. 
A területen a hatályos településszerkezeti terv szerint településközponti vegyes terület, üdülőházas 
üdülőterület, valamint kertvárosias és falusias lakóterület található. A terület feltárása céljából a 
hatályos terv a tömbben közlekedési területet szabályoz ki. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található ingatlanok változatos alakú és területű belterületi telkek. A hatályos 
terv szerint az 597/3 hrsz-ú ingatlan került kiszabályozásra a telek-tömb közepén, közlekedési 
területként. A valóságban út nem halad keresztül a tömbön.  

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok jelenleg önkormányzati, illetve magán tulajdonban vannak. 

 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek többnyire beépítetlenek, a tervezett telkek kialakítása még 
nem történt meg.  A tervezési területen kívüli lakóingatlanok keleti irányban beépítettek, a 
beépítettség 10-20 % között változik.  
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ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
 

Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet településközponti vegyes területbe, 
üdülőházas üdülőterületbe és kertvárosias lakóterületbe sorolja. A terület feltárása céljából a 
hatályos terv a tömbben közlekedési területet jelöl ki. 
 

 
Hatályos belterületi településszerkezeti terv  
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Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Lke-10 jelű, Vt-12 jelű, Üü-2 jelű és Lf-1 jelű 
építési övezetbe sorolja. A szabályozási terv a telektömb feltárása érdekében egy közlekedési 
terület kiszabályozását tartalmazza.  

 

  
Hatályos belterületi szabályozási terv kivágatai 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a magántulajdonban levő telektömb feltárását nem kívánja a 
hatályos terv szerint kötelező szabályozási elemmel, szabályozási vonallal kijelölt közlekedési 
területként szerepeltetni a szabályozási terven.  
A módosítás során a tömbben található 597/3 hrsz-ú közterületig szerepel egy javasolt 
szabályozási elemmel magánút kialakítás lehetősége.  
A változtatás célja és hatása, hogy a jelenleg is közútról megközelíthető telkeket ne terhelje 
kötelező szabályozási vonal, a meglevő ingatlanok út kialakítás és telekalakítás nélkül beépíthetők 
legyenek. 
 
 

12. számú módosítás: a 050 hrsz-ú volt Laktanya területén új Gksz-5 jelű építési övezet 
meghatározása 

 
 

 
Településszerkezeti összefüggések, terület-felhasználás 
A tervezési terület Velence a külterületének déli részén helyezkedik el. 
A terület korábban laktanya terület volt, jelenleg használaton kívüli. 
 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található 050 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe 
tartozik.  

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlan jelenleg önkormányzati tulajdonban van. 
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Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található külterületi földrészlet beépítetett.  
 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület-felhasználásba sorolja.  



Velence  településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     52 

 
hatályos településszerkezeti terv 

 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Gksz-1 jelű építési övezetbe sorolja.  A 
területen 7,5 m építménymagasságú épületeket  lehet építeni legfeljebb 40 %-os beépítettséggel. 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Az ingatlanon az önkormányzat stratégiai jelentőségű gazdaságfejlesztő beruházást kíván 
megvalósítani, ezért a jelenlegi szabályok szerinti 40 %-os beépíthetőséget  60 %-os 
beépíthetőségre kell módosítani. 
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A tervezett változtatás az OTÉK mértékének megfelelő, lehetővé teszi az ingatlan terv szerinti 
hasznosítását. 
 

13. számú módosítás: A Bence-hegy észak-keleti részén a Csemete és Bogrács utca 
környékén az Lke-9 építési övezet helyett  Lke-26 jelű építési övezet meghatározása 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Velence belterületén a Bence-hegy keleti oldalán helyezkedik el. A terület a 
Nadapi út telektömbjében van, illetve ahhoz csatlakozik. 

 
Telekszerkezet 
A tervezési területen található kertvárosias lakóterületek 1000 m2 feletti területűek. 

 
Tulajdonviszonyok 
Az ingatlanok magán tulajdonban vannak. 

 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található telkek többnyire beépítettek. A beépítettség 15-20 % között 
változik. A tervezési területtől keletre levő Nadapi út melletti teleksor beépítettsége 30 % körüli. 
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ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata 

 
Településrendezési előírások vizsgálata 
 
Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kertvárosias lakóterületbe sorolja. 
A terület-felhasználás nem változik. 
 

 
hatályos településszerkezeti terv 
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Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a tervezési területet Lke-9 jelű építési övezetbe sorolja.  A beépítési 
mód szabadon álló a megengedett legkisebb teleknagyság 1000 m2, a megengedett legnagyobb 
beépítettség 15 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.   

 
Hatályos belterületi szabályozási terv 

 
 

A változtatások célja és várható hatása: 
Bence-hegy észak-keleti részén a Csemete és Bogrács utca környékén a jelenlegi terv szerinti 15 
%-os beépíthetőség a tömbben található, már beépített lakótelkeken további építést (bővítést, 
melléképület építését stb.) nem tesz lehetővé. A területen található épületek építménymagassága 
meghaladja az övezeti előírás szerinti 4,5 m-t, ezért az önkormányzat a további fejlesztés 
érdekében a beépíthetőség és az építménymagasság kis mértékű növelését határozta el. 
Településszerkezeti változás nincs, az építési övezet Lke-26 jelű övezetre változik, a beépítési 
előírások közül a beépíthetőség 20 %-ra nő, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m-
re változik. 
 

3.2.Tájrendezés: 

 
A település területét európai jelentőségű természetvédelmi terület (Natura 2000 terület), illetve 
területileg lehatárolt országos szintű természetvédelmi terület nem érinti. A tó vízteste (a kül- és 
belterületi helyrajzi számon található területek egyaránt) országos jelentőségű ex lege védett 
szikes tó kijelölés alatt áll. 
A település közigazgatási területét az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezete (a Velencei-
tó területe), valamint ökológiai folyosó övezete (a belterülettől délkeletre eső vízfolyás, a Gurjál-
patak völgye mentén) érinti. Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb 
természetközeli állapotokat tükröző területeket köti össze és a területek közötti ökológiai 
kapcsolatokat biztosítja. 
A tervezett módosítások mindegyike belterületen, illetve már beépítésre szánt területet érintően 
történik. 
A módosítások egyike sem jelent a tájhasználatban változást, ezért a hatályos terv tájrendezési 
munkarészének kiegészítése, módosítása nem vált szükségessé. 
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Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A tervezett módosítások során újonnan beépítésre szánt terület kijelölése a tervezett 
útszabályozások miatt történik, ezért biológiai aktivitásérték számítás készítése szükségessé vált. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 7. § (3) 
bekezdés c) pontja értelmében újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 
település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet. 
A tervezés során új beépítésre szánt terület kijelölése történik a tervezett közlekedési  területek 
megszűnése miatt, ezért biológiai aktivitásérték számítást valamennyi változtatás tekintetében 
készítettük el. 
 

területfelhasználás index 
terület 
hatályos 
(ha) 

BAÉ 
hatályos 

területfelhasználás index 
terület 
tervezett 
(ha) 

BAÉ 
tervezett 

Gksz 0,40 1,19 0,48 Gksz 0,40 1,64 0,66 
Kk 3,00 0,20 0,60 Kk 3,00 0,20 0,60 
Köu 0,60 2,42 1,45 Köu 0,60 2,04 1,22 
Kps 3,00 0,39 1,17 Kps 3,00 0,00 0,00 
Lf 2,40 0,91 2,18 Lf 2,40 0,93 2,23 
Lke 2,70 16,41 44,31 Lke 2,70 16,81 45,39 
Üü 2,70 0,43 1,16 Üü 2,70 0,43 1,16 
V 6,00 0,20 1,20 V 6,00 0,23 1,38 
Vt 0,50 4,40 2,20 Vt 0,50 4,27 2,14 

ÖSSZESEN 26,55 54,75 26,55 54,78 
 
Megállapítható, hogy a tervezett változtatások miatt a település biológiai aktivitásértéke nem 
csökken. 

 
3.3Közlekedés: 
 
Közlekedési területet a módosítások közül az 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. számú módosítások 
érintenek.  
 
5. A szabályozási terv módosítása a Szabolcsi úttól dél-nyugatra a belterületi határ figyelembe 
vételével 
 
A tervezési területnek közvetlen út kapcsolata van a Bekötő úttal, mely felszabályozott. A Bekötő 
úthoz csatlakozik a szintén felszabályozott 1986/4 hrsz-ú út. A tervezett szabályozás szerint a 
meglevő 1987/1 hrsz-ú út és a belterületi határ figyelembevételével kerülnek kialakításra az új 
nyomvonalú közlekedési területek. A tervezett szabályozási szélesség lehetővé teszi a terület teljes 
közműellátását, a tervezett utak vonalvezetése megfelelően biztosítja a terület feltárását. A 
módosított szabályozási terven a tervezett fejlesztések ütemezetten, a belterület figyelembe 
vételével valósíthatóak meg.  
 
6. A Velence 1865 hrsz-ú kenyérgyárat érintő tömbfeltáró út egy részének törlése a szabályozási 
tervről; 
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A hatályos szabályozási terv szerinti tervezett közlekedési terület - mely a Szabolcsi út és az 1888 
hrsz-ú vízfolyás közötti terület feltárását biztosítja - csak részben valósult meg. Az út 1865/1 hrsz-
ú Kenyérgyár telkén, a 1888 hrsz-ú vízfolyáson és a 1901/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett része még 
nem valósult meg. Az 1865/1 ingatlan tulajdonosának kérésére az önkormányzat úgy döntött, 
hogy nem kívánja az érintett ingatlanrészeket megvásárolni, illetve kisajátítani a tulajdonosoktól.  
A változtatások közlekedési hatása elenyésző. Jelenleg a tömbfeltáró útnak csak egy része alakult 
ki, az is csak az ingatlan-nyilvántartás szerint közlekedési terület. A valóságban a tömbben 
található ingatlanok a Szabolcsi útról illetve a Dózsa Gy. utcáról közelíthetőek meg. 
 
7. A Panoráma út 45, 39 és 40 hrsz.-ú területének javítása, tekintettel arra, hogy jelenlegi 
formájában a telken belül van a járda és árok; a módosítás okán a közlekedési terület növekszik. 
Új Vt 24 építési övezet meghatározása 
 
A Panoráma út Velence teljes közművel ellátott, kiépített gyűjtőútja. A közlekedési területet a 
tervezett szabályozás abban a tekintetben érinti csak, hogy a valós állapot szerint a szabályozási 
terven nő a közlekedési terület nagysága. A jogi állapot és a valós állapot összhangjának 
megteremtése érdekében történik a változtatás. Közlekedési vonzata a módosításnak nincs. 
 
8.A Halastófolyás utca és a Furmint utca kereszteződésében a közút korrigálása; 
 
Velence, 384/4 hrsz-ú ingatlanon történt geodéziai felmérés során derült fény arra a tényre, hogy 
az önkormányzati tulajdonú közút és árok érinti a magántulajdonban levő ingatlant. Az 
önkormányzattal történt megállapodás értelmében az árokra nem volt szükség, ezért az elbontásra 
került, a közút területe miatt azonban a szabályozási tervet korrigálni szükséges. A már kiépített 
közlekedési területen történt  változtatás szerint a valós állapot szerint a szabályozási terven nő a 
közlekedési terület nagysága. Közlekedési vonzata a módosításnak nincs. 
 
 
9.A Kossuth utca 1802/1 hrsz Vt-8 övezet mellett szabályozási vonal törlése; 
 
Velence 1864 hrsz-ú Kossuth utca kiépített közút, közművekkel ellátott. Tervezett 
felszabályozására az önkormányzat döntése értelmében nincs szükség. A szabályozás törlése 
közlekedési szempontból változást nem okoz. 
 
10. 957/3 hrsz-ú út közlekedési területből lakóterületbe sorolása 
 
A 957/3 hrsz-ú közterület már nem tölti be eredeti közúti funkcióját, miután a környező ingatlanok 
mindegyike megközelíthető a Fő utcáról, vagy az Enyedi közről. A szabályozás törlése 
közlekedési szempontból változást nem okoz. 
 
11. Enyedi utca és az 587 hrsz-ú út közötti tömbben a tervezett közlekedési terület módosítása 
 
Az Enyedi utcában levő, magántulajdonú ingatlanokból álló telektömb feltárását nem kívánja az 
önkormányzat a hatályos terv szerint kötelező szabályozási elemmel kiszabályozni. A tömbben 
levő valamennyi ingatlan megközelíthető az Enyedi utcáról. 
Az ingatlan-nyilvántartás szerint kialakított, a valóságban útként nem funkcionáló 597/3 hrsz-ú 
közterületig javasolt a  módosított szabályozási terv szerint egy magánút kialakítás. A tömb többi 
részén is lehetséges a későbbiek folyamán a magánúttal történő feltárás. A magánút kialakításához 
az útügyi szabványok betartása szükséges. 
 
A további módosítások a hatályos terv alátámasztó munkarészének kiegészítését nem indokolják. 
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3.4 Környezetvédelem: 
Környezeti hatások elemzése 
 
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv tervezett módosításai a 
környezetre káros hatással nem lesznek, ezért a módosításokra vonatkozóan egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti külön 
környezeti értékelés nem készül. A környezeti vizsgálati eljárásban történő környezeti értékelés 
készítését az önkormányzat, mint a terv kidolgozója előzetesen szükségesnek.  
 
Tekintettel arra, hogy jelen terv véleményezése egyszerűsített eljárásban történik, a véleményezési 
anyag egyidejű megküldésével tájékoztatja a környezet védelméért felelős szerveket az 
önkormányzat arról, hogy környezeti értékelés készítését előzetesen nem tartja szükségesnek. 
Egyúttal az alábbi tájékoztatás mellett kikéri a tekintetben véleményüket, hogy a módosítás 
következtében megítélésük szerint a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi 
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. 

 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához a alábbiakat kell figyelem venni.  
A tervezett módosítás több tervezési területre vonatkozik. Ezek közül környezetvédelmi hatásról 
az 1. számú és a 12. számú tervezési terület tekintetében lehet említést tenni. 
Az 1. számú módosítás során területfelhasználási változás történik, a módosítás két telket érint, 
beépítésre szánt Különleges pincesor helyett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölés 
történik. Természeti erőforrás felhasználására nem kerül sor. 
A 12. számú tervezési terület tekintetében területfelhasználás változás nem történik, az építési 
övezetek határa nem  változik. Az építési övezetek beépítésére vonatkozó előírások  közül a 
beépítési % változik az OTÉK mértékéig.  

 
A tervezett változtatások következtében lehetővé váló  tevékenységek nem befolyásolnak más 
tervet vagy nincsenek hatással másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 
A tervezett változtatások nem vonatkoznak olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 
Nincs jelentőségük a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 
szempontjából. 
A várható környezeti hatások 

a) településszerkezeti változással járnak, de  környezeti hatása a változtatásoknak elenyésző 
 
b) a tervmódosítás célja több magán illetve önkormányzati tulajdonban levő, ingatlant érintően 
a szabályozási terv módosítása annak érdekében, hogy ott a tervezett stratégiai fejlesztések 
keretében létesítendő épületek építése megvalósítható legyen 
 
c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a beépítésre 
szánt terület nagysága nem változik, a módosítás a belterületen, illetve beépítésre szánt 
területen történik. A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem  változik, a terület közművesítése 
megoldott, illetve bekötővezetékekkel a közművesítés megoldható.  
  
d) a várható környezeti hatások 
 
-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és nem 

erősíthetik egymást.  
- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek 

az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások csökkentését 
szolgálják 
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-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének elenyészően  kis részét érinti 
a módosítás. 

- a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetével, 
országosan védett természeti területettel, Natura 2000 területettel. Nem érintettek továbbá 
helyi természetvédelmi területet sem. 

 
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítások jelentős környezeti 
hatással nem járnak, ezért  környezeti értékelés lefolytatása nem indokolt.   
 
Jelen tervdokumentáció egyidejű megküldése mellett az önkormányzat, mint a terv kidolgozója az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) 1.§ (3) b) pontban adott felhatalmazása alapján a környezeti vizsgálat 
szükségességének eseti meghatározásához a Kr. 4.§(2) bekezdése alapján, kikéri a 
környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- 
vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól 
függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése.  
 

3.5 Közművesítés: 
A tervezett módosítások a település közművesítése tekintetében változtatást nem igényelnek, ezért 
a 2012. évben elfogadott terv közművesítési alátámasztó munkarészének kiegészítése nem 
szükséges. 
 

3.6 Hírközlés: 

A tervezett változtatások a település hírközlésére vonatkozó hatása nincs, ezért a 2012. évben 
elfogadott terv hírközlési alátámasztó munkarészének kiegészítése nem szükséges. 

3.7 Műemlékvédelem: 
A hatályos helyi építési szabályzat a települési értékvédelemre vonatkozóan részletes előírásokat 
tartalmaz. A településen található műemléki védettség alatt álló ingatlanokat, a műemléki 
környezetbe tartozó ingatlanokat, telkeket a változtatások nem érintik.  
 
 

3.8  A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló leírás  
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos 
állapota szerint az ország szerkezeti terve Velence várost települési térséggel, mezőgazdasági, és 
vízgazdálkodási térséggel érinti. 

 
Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Velence települési térséggel, mezőgazdasági, 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett. 

 
A településrendezési tervek készítésére az  OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
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természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

Az OTrT  kivágatai  

 

Az ország szerkezeti tervének kivágata 

A tervezési területek települési térséggel, illetve 

mezőgazdasági térséggel érintettek. 
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Az OTrT 7. § (1) bekezdése értelmében az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 
A tervezési területek nem érintenek olyan területet, melyek az Országos Erdőállomány Adattár 
erdő területbe sorol. 

Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni  

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

az övezetet a tervezési területek nem érintik. 

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

a tervezési terület érintett az övezettel. Az OTrT 

előírásainak megfelelően a hatályos terv szerint a 

beépítésre szánt  tervezési területekre vonatkozó 

közművesítettségi előírásai megfelelnek az övezet 

előírásainak.  

Az övezet lehatárolása és a vízvédelmi terület 

kijelölésea hatályos terv teljes felülvizsgálata során 

végezhető el. 

  

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete 

Az övezet területét az államigazgatási szerv előzetes 

véleménye alapján kell lehatárolni, mely a hatályos 

terv teljes felülvizsgálata során készül el.  A HÉSZ 

előírásai megfelelnek az övezet előírásainak. 
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FmTrT  kivágatai  

 

Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 

 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete  

az övezetet  a módosítások nem  érintik. 

 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete: az övezetet  a tervezési területek nem 

érintik. 
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Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 

övezete 

az övezetet  a módosítások nem  érintik. 

 

  
 

  
Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 
területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  
 
 
Székesfehérvár, 2017. június 
 
 

         
         Ertl Antal  
                             településtervező 


