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BEVEZETÉS

Vigántpetend község, Településrendezési tervének és Helyi építési szabályzatának módosításával
Vigántpetend Önkormányzat 2009. augusztusában bízta meg a Város és Ház Bt-t.
A terv feladata A 2009 októberi Egyeztetési anyagban a mintegy 7500 m2-es Falusias lakóterületbe
tartozó 406/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan gazdasági területbe való besorolása volt.
A 2009 őszi tervezési munka és Étv. 9.§ (3) véleményezés óta, a módosításra kijelölt területen a
fejlesztés sajnos okafogyottá vált, a speciális kötészeti üzem létrehozására a pályázat sikertelen lett, a
fejlesztés elmarad. A fejlesztő a terület megvásárlásától visszalépett. Az Önkormányzat a terület
átminősítését így már nem igényli, azonban a terület értékesítési szándéka miatt, tágabb lehetőséget
kíván biztosítani arra, hogy olyan a falusias lakóterületen megengedhető, de a lakófunkciót alapvetően
nem zavaró funkciók telepedhessenek meg, melyek esetleg munkalehetősége is teremtenek a
községben lakók számára. Mindezek miatt a Településszerkezeti terv módosítására nincs szükség,
csak a szabályozási terv módosul kissé a hatályos tervhez képest annyiban, hogy a terület másik
építési övezetbe kerül a falusias lakóterületen belül.
A megbízás az említett telek ill. azt befoglaló tömb Szabályozási tervére és a Helyi építési
szabályzat módosítására terjed ki. A HÉSZ esetében a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletnek
megfelelő felülvizsgálatra is sor került.
A Szabályozási terv a munka megkezdésekor kikért 2009. augusztusi állapotú földhivatali alaptérképre
került kidolgozásra.
A terv 2012 januárjában került elfogadásra.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2012. FEBRUÁR

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

5

I. ELŐKÉSZÍTÉS
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE
Hatályos településrendezési tervek
Vigántpetend község Önkormányzatának képviselő-testülete 2003. november 20-án tartott ülésén 30/2003. (XI.
21.) sz.. Kt. Határozattal fogadta el a Településszerkezeti tervet, melyet a Metróber Tervező és Tanácsadó Kft.
készített el. Az érintett terület Falusias lakóterület.

A hatályos Szerkezeti terv
Vigántpetend Helyi Építési Szabályzata 2005-ben került elfogadásra a 2/2005. (II.18.) sz. rendelettel, melyet
Vigántpetend Község Önkormányzatának 1/2007. (I.31.) sz. rendelete módosított.
A HÉSZ mellékleteként készült Szabályozási terv (Metróber Kft) a területet Lf-2 jelű falusias lakóterületbe
sorolta, a szabályozási terv azóta nem változott.
Vigántpetend község HÉSZ Falusias lakóterület (Lf) építési övezetre vonatkozó előírásai:
10. §
Falusias lakóterület (Lf) építési övezet
(1) A lakóterületen elhelyezhető építmények köre OTÉK 14. § (2) bekezdés alapján.
(2) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítettség esetén építhető be. Környezetvédelmi és
vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztároló ill. szennyvíz-tisztító berendezés létesítése kötelező (BTSz
9. § (5a, b) bekezdés).
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása sor5án alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azoknak legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében az alábbi
táblázat alapján kell meghatározni:
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Megnevezés

Falusias lakóterület
(kialakult)
Falusias
lakóterület
(tervezett)

Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb-legnagyobb
terület
építménymagasság
(m2)
(m)

Övezet
jele

Beépítési mód
(oldalhatáron
álló)

Lf-1

0

900

K-4,50

20

Lf-2

0

900

3,50-4,50

30

6

Legnagyobb
beépítettség
(%)

(4) Az övezetben az építési előírások során OTÉK 31. § - 37. § előírásai is betartandók.
(5) Középtávon (2006. december 31.-ig) a lakóterületek teljes közművesítettségét meg kell oldani. A
szennyvízcsatorna kiépítéséig, hatóságilag engedélyezett korszerű és szakszerű közműpótló berendezést
kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.
(6) A lakóövezetben a falusi gazdasági épületek, állattartás épületei a lakóépület folytatásában helyezendők el,
magasságuk a lakóépület magasságát nem haladhatja meg.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből
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II. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A terület és tágabb környezete
A tervezési terület Vigántpetend község belterületén belül, annak északkeleti sarkában helyezkedik el. A terület
ezelőtt általános mezőgazdasági területként nyilvántartott földrész volt, terepadottságát tekintve keletről nyugati
irányban enyhén lejtős. Tengerszint feletti magassága 200 m. A telket a legutóbbi Szabályozási tervi módosítás
alkalmával kiszabályozott 18 m-es útról lehet megközelíteni, ami a Nagyvázsony felől érkező 7311. sz. úttal - a
terület közelében – kapcsolódik.
Területfelhasználás, területhasználat
A 406/11 hrsz-ú ingatlant befogadó tömb a településrendezési terven lakócélú, önkormányzati tulajdonú
fejlesztési terület, nemrég került belterületbe. Jelenleg kivett beépítetlen terület. A jelenleg hatályos szabályozás
szerint alakítottak ki lakótelkeket, illetve az utca végén a jelenlegi fejlesztési szándékoknak megfelelően egy 7500
m2-es telek (a 406/11 hrsz) maradt egyben. A kialakított telkeken beépülés csak az utca elején történt, az orvosi
rendelő megépítésével. A közművek is idáig épültek meg.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Vigántpetend Településrendezési tervének módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült.
A tervmódosítás összhangban van a módosított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000. évi CXII.
Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel és Kormányrendeletekkel.

Budapest, 2011 november 01.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező tervező
TT1 01-4073/06
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Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.31.) Önkormányzati rendelete
Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005.(II.18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Vigántpetend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c) pontjában és 13.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazások alapján, az Étv. 9.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró lakosság,
szervezetek, érdekképviseleti szervek, települési önkormányzati szervek, államigazgatási szervek véleményének
kikérésével, az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében valamint az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőt rendeli el:
1. §.
(1)
(2)

A HÉSZ 1.§ (2) bekezdés első mondata módosul:
„E rendelet az SZ1., SZ1m (M= 1:2000) az Sz2. ( M=1:10000)és SZ3 (M= 1:2000) tervszámú
(továbbiakban 1, 1m., 2. és 3. számú) melléklettel együtt érvényes.”
E rendelet melléklete szerinti szabályozással érintett területen a 2/2005.(II.18.) Ör. sz. rendelet mellékletét
képező szabályozás (SZ1 jelű tervlapon) hatályát veszti.
2. §.

(1)

A 2.§. (2) bekezdése második mondatának „melynek engedélyezése” kezdetű mondatrésze törlésre kerül;
a felsorolásban „köztestületi parkolók” kifejezés „közterületi parkolók”-ra módosul.

(2)

A HÉSZ 3.§. teljes egészében törlésre kerül.

(3)

A HÉSZ 7.§ (2) bekezdésében az „építést” szó „építés”-re, az „engedélyezhető” szó „lehetséges”-re
módosul.

(4)

A HÉSZ 8.§ (3) d) pontja módosul az alábbiak szerint:
„Az épületek magastetős kialakításúak lehetnek (nyeregtető vagy kontyolt nyeregtető, tetőtér-beépítéssel),
az épület meghatározó tömegén a tető hajlásszöge 37-45 fok közötti lehet.

(5)

A HÉSZ 8.§. (5) bekezdése törlésre kerül.

(6)

A HÉSZ 8.§. (8) bekezdés első mondatából „az utcafronton a kerítés engedélyköteles” mondatrész
törlésre kerül.

(7)

A HÉSZ 9.§. (3) bekezdés g) pontja utolsó mondatából az „engedélyezhetők” kifejezés helyébe a
„folytathatók” kifejezés lép.
3. §.
(1)

A HÉSZ 10.§ (3) bekezdés táblázata kiegészül egy új építési övezettel:

Megnevezés

Övezet
jele

Beépítési mód
(szabadonálló)

Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb-legnagyobb
terület (m2)
építménymagasság
(m)

Falusias
lakóterület
Lf-3
SZ
2000
(tervezett)
(2) A HÉSZ 10.§ (5) bekezdés első mondata törlésre kerül.
(3)

A HÉSZ 10.§. kiegészítésre kerül a következő bekezdésekkel:

4,50

Legnagyobb
beépítettség
(%)
30

(7) Az Lf-2 építési övezetben az építési telkek 5,0 m előkert, 6,0 m oldalkert és 10 m-es hátsókert
figyelembevételével épülhetnek be.
(8) Az Lf-3 építési övezet elsősorban a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi,
szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál, azonban emellett elhelyezhető
lakóépület; mező- és erdőgazdasági építmény; vendéglátó épület; szálláshely szolgáltató épület;
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület is. Az építési övezetben
építmények min. 5,0 m-es előkert, min. 6 m-es oldalkert és min. 10 m-es hátsókert
figyelembevételével helyezhetők el.
(9) Az Lf-3 jelű építési övezetben nem lakó funkciójú fő rendeltetésű épület elhelyezése esetén a
telekhatárok mentén tájhonos fa és cserjesor (1 sor fa és 1 sor cserje) telepítendő.
(10) Az Lf-3 építési övezetben a minimális zöldfelület aránya 50 %. .
(4)

A HÉSZ 11.§ (3) bekezdés táblázatában a * magyarázata az alábbira módosul:
„Ha a technológia, vagy az épület lakótól eltérő funkciója indokolja, az épület építménymagassága max.
6,0 m is lehet, azonban az utcakép esztétikus megjelenését igazolni kell.”

(5) A HÉSZ 11.§ (4) bekezdésének középső mondata törlésre kerül.
(6)

A HÉSZ 15. § (1) bekezdése törlésre kerül.
4. §.

(1)

A HÉSZ 28.§ (5) bekezdés második mondata módosul:
„A 10 m-nél magasabb építmények vagy a 250 m2-nál nagyobb beépített alapterületű építmények
engedélyezési eljárásához külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni. „
Záró rendelkezések
5.§.

(1)

Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS
4.1.1. Településszerkezeti összefüggések
Vigántpetend Településszerkezeti terve nem változik, az érintett terület a megváltozott fejlesztési igény szerint
Falusias lakóterületben marad. A tervezett fejlesztésre vonatkozó szabályok a továbbiakban úgy kerülnek
kialakításra, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen a jelenlegi településképbe.
4.1.2. Területfelhasználási program
A tervezéssel érintett terület Vigántpetend Településszerkezeti tervében falusias lakóterület, azaz már beépítésre
szánt terület.
Az ezen a területen korábban tervezett funkció egy speciális kötészeti üzem, mely a község számára
munkahelyteremtő beruházás, de emellett a megváltozott munkaképességű munkaerőre pályázva térségi szinten
is támogatandó létesítmény.
A 2009 őszi tervezési munka és Étv. 9.§ (3) véleményezés óta, a módosításra kijelölt területen a fejlesztés sajnos
okafogyottá vált, a speciális kötészeti üzem létrehozására a pályázat sikertelen lett, a fejlesztés egyelőre – más
pályázat híján - elmarad. A fejlesztő a terület megvásárlásától is visszalépett. Az Önkormányzat a terület
átminősítését így most már nem igényli, azonban a terület értékesítési szándéka miatt, tágabb lehetőséget kíván
biztosítani arra, hogy olyan a falusias lakóterületen megengedhető, de a lakófunkciót alapvetően nem zavaró
funkciók telepedhessenek meg, melyek esetleg munkalehetősége is teremtenek a községben lakók számára.
Mindezek miatt a Településszerkezeti terv módosítására nincs szükség, csak a szabályozási terv módosul kissé
a hatályos tervhez képest annyiban, hogy a terület külön építési övezetbe kerül a falusias lakóterületen belül, így
egy új Lf-3 övezet jön létre, valamint kiegészülnek erre vonatkozóan a meglévő előírások.
A hatályos szabályozás szerinti, területre vezető 18 m széles út a gazdasági tevékenységhez szükséges
járműforgalom fogadására alkalmas.
4.1.3. Szabályozási Koncepció
Összefoglalva a z Lf-3 építési övezet beépítési paraméterei a következők:
Minimális telekméret:
Nyeles telek:
Maximális beépítettség:
Minimális zöldfelület:
Beépítési mód:
Előkert mélysége:
Max. építménymagasság:
Építhető szintek száma:
Tetőhajlásszög (magastető esetén):
Elhelyezhető épületek száma:

2000 m2
nem alakítható ki
30 %
50 %
szabadonálló
10,0 m
4,5 m
pince, földszint, tetőtér
37-45 fokos magastető
-

A szabályozási terven építési hely nem került lehatárolásra, az előírások tartalmazzák, hogy min. 5,0 m előkert
került meghatározásra. Az oldalkert és hátsókert min. 6,0 illetve 10 m. Ezen belül a telekhatárokon fa és
cserjesor telepítendő, amennyiben nem lakóépület létesül.
A parkolók fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.
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A hatályos Szabályozási terven a falusias lakóterület építési övezetében az új telekosztás mellett az építési
helyek is meghatározásra kerültek, azonban a telekosztás nem teljesen a javasolt telekhatárokkal valósult meg. A
tervezéssel érintett tömbben így az építési helyeket nem jelöljük, az előírásokat kiegészítjük a terven jelölt előoldal illetve hátsókert előírásaival.
Elvégzésre került a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletnek megfelelő HÉSZ felülvizsgálat is, emellett néhány más
szabályt is módosítottunk, azonban a HÉSZ teljes körű felülvizsgálata nem volt feladatunk.
A HÉSZ tervezetben nem szereplő, törölt mondatrészek az alábbiak:
A HÉSZ 2.§ (2) második mondatának, „melynek engedélyezése” kezdetű mondatrészének törlése:

A HÉSZ 3.§ (1)-(4) törlése:

A HÉSZ 8.§ (5) törlése:

A HÉSZ 10.§ (5) első mondatának törlése:
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A HÉSZ 11.§ (4) középső mondatának törlése:

A HÉSZ 15.§ (1) törlése:

A HÉSZ 28.§ (5) és a (7) második mondatának törlése:

4.2. MAGASABB SZINTŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény (módosítva 2008 évi LVIII. Törvénnyel módosítva)
Vigántpetendre vonatkozó övezeti tervlapjai a következők:

Szerkezeti terv
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Az ökológiai hálózat övezeti és a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti a módosítás
területét.
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A fenti övezetek egyike sem érinti a módosítással érintett terület.

Az SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete érinti a település teljes belterületét, az
övezetre a következő előírások vonatkoznak:
31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti
vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható;
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és
további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és
vegyszertároló nem létesíthető.
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A P-2 vízeróziónak kitett terület övezete érinti a település belterületétől keletre eső településrészt, az övezetre
a következő előírások vonatkoznak:
33. § A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott vízeróziónak kitett terület kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával,
talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével - kivéve a szőlő
termőhelyi kataszteri területeket - kell az erózió mértékét csökkenteni;
b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a településrendezési
tervekben és a helyi építési szabályzatban kell meghatározni.”
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A fenti két övezet nem érinti a tervezett módosítás területét.

A már szabályozott, belterületbe vont terület az U-1 Települési övezet helyett az M-1 Általános
mezőgazdasági terület övezetébe tartozik. A tervezési terület a 2003-ban jóváhagyott
Településszerkezeti terven, majd a Szabályozási tervben is szerepel, mint a kijelölt 2,8 ha-os terület
fejlesztési terület egy része. Azóta a korábbi fejlesztési terület északi, a József Attila út melletti területe
lakóházakkal már beépült, a keleti rész nemrég került belterületbe majd felosztásra.
A Balaton törvény tervlapjain csak a korábbi belterületi határig tart a települési terület (és települési
térség). A terület így valójában az M-1 Általános mezőgazdasági terület övezetében van.
A probléma rendezése egy későbbi Balaton törvény módosítás alkalmával a települési terület
korrekciójával lehetséges, az 5 %-os pontosítás lehetősége erre nagyon kevés. A települési területben
nem feltüntetett fejlesztési terület egy része – mint említettük - beépült, további részei is már belterületi
építési telkek, a hatályos Településrendezési tervnek megfelelően. A fentiek miatt a következő Balaton
törvény módosításnál a települési terület határát korrigálni szükséges a már 2003-ban jóváhagyott
rendezési terv szerint.
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A fenti tervlapok nem érintik a módosítással érintett területet.
4.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A módosítással érintett terület művelésből kivett belterületi telek, amelyet a hatályos településrendezési terv már
falusias lakóterületként jelölte ki. A megváltozott módosítási igény szerinti más lakóterületi építési övezetbe
sorolás tehát külterületi biológiailag aktív termőföldet, védett természeti területet, Natura 2000 területet és az
ökológiai hálózat területét nem érinti.
Nem érintett a módosítás a Btv. szerinti tájképvédelmi terület övezetével sem. Ennek ellenére fontosnak tartjuk
hangsúlyozni a falusias karakterű településszerkezethez való szerves illeszkedést, továbbá a tájbaillesztést is.
Ennek érdekében a szabályozás a telekhatárok mentén fa és cserjesor telepítését írja elő (amennyiben nem
lakóépület létesül).
4.4. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS JAVASLATA
Környezetalakítási javaslat
A településrendezési fejezetben részletezve.
Környezetvédelmi javaslat
A település környezeti állapota rendkívül kedvező, mivel sem a település területén, sem tágabb környezetében
nincs jelentős környezetszennyező létesítmény. Ezt a kedvező állapotot a módosítás sem változtatja meg.
A levegő védelme szempontjából a tervezett módosítás sem jelenthet környezeti terhelést. Az összesen 7500
m2 területen jelentkező konkrét beruházási igény (nyomdaipari termékek-határidőnaplók készítése) kiszállítása
közlekedési eredetű környezetterhelést nem okoz.
A környező lakóterületen az üzemi eredetű zajterhelés mértéke a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet
szerint nem haladhatja meg nappal az 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési határértékeket.
A feszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében a beépítés feltétele csatornahálózat kiépítése és az arra
való rákötés kötelezettsége. A tervezett beruházásnak technológiai eredetű vízigény gyakorlatilag nincs.
A terület már művelési ágból kivett, így a termőföld védelméről szóló törvény a területre nem vonatkozik. A
hatályos HÉSZ már tartalmaz előírást a termőtalaj védelmére vonatkozóan. Az erózió elleni védelmet a telken
belüli zöldfelület biztosítja.
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A kommunális szilárd hulladék a település szemétszállítási rendszere keretében a kijelölt lerakóba szállítandó. A
területen jelentős mennyiségű veszélyes hulladék keletkezése nem várható.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett módosítás a település környezetminőségére károsan nem hat,
így az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti
külön környezeti vizsgálat, környezeti értékelés elkészítése nem indokolt.
4.5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
A terv megváltozott célja az érintett terület másik építési övezetbe történő átsorolása. A tervezett út kialakítása
megfelel a jelen tervben megfogalmazott változtatások igényeinek is
a) Településhálózati és tájhasználati változás
a településhálózat változása a településhálózat elemei a tervkészítés során a hatályos településszerkezeti
tervhez képest, nem változnak.
A tájhasználat változása Tájhasználatváltozás nem történik. A terület már belterület, beépítetlen, felosztott
lakóterület. Fekvése szerint külterülettel határos.
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településszerkezet és területhasználat tekintetében a gazdasági tevékenység megjelenése jelentheti a
változást. A történeti településmaghoz hasonlóan ezen a telken is több épület (jelen esetben 2 épület) kialakítása
van tervben. Jelentős eltérés, a telekméretben van.
A terület jelenleg beépítetlen. A 406/11 hrsz-ú ingatlan környezetében kialakított új falusias lakóterület várhatóan
csak fokozatosan fog beépülni.
c) Infrastrukturális változás
A hatályos Szabályozási tervi módosításhoz képest infrastrukturális változtatás nem lesz.
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A tervmódosítás népességnövekedést valószínűleg okoz, az üzemben jellemzően a településen élő fognak
dolgozni.
HATÁSELEMZÉS
a) Történeti településhálózati következmények
A tervezés során a területek jelenlegi belső közlekedési hálózata nem módosul, a Településszerkezeti terven
jelölt területfeltárás nem változik.
b) Természeti, táji hatások
A tervezési terület jelenleg nem beépített., csakúgy, mint a fejlesztésre kijelölt lakó teleksor. A lakótelkek
várhatóan fokozatosan fognak beépülni. A lakótelkek beépülésig a beépítetlen utcaképben kissé tájidegen lesz
az egyedüli telephely, mely a lakóépületek megépülésével, szervesen csatlakozik a települési területbe.
c) Településkép feltárulásának változásai
Jelen terv kapcsán a településkép feltárulása kismértékben változhat, de csak a lakóövezetben meghatározott
funkciók jelenhetnek meg.
d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának
lehetőségei
A tervezési területen vagy közvetlen környezetében sem található régészeti lelőhely. A terület nem minősül
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régészeti érdekű területnek sem. A beruházások kivitelezése esetén előkerülő régészeti leletek esetén a
kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. sz. törvény szerint kell eljárni.
e) Történeti térbeli rendszerek alakulása
A tervezés során településhálózati elemek nem változnak. Településtörténeti szempontból jelen fejlesztés a
történeti rendszerek szempontjából nem jelent változást.
f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban,
településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A tervezési területen és közelükben nem található országosan védett épület/építmény. A területtől délre, a
Kossuth utca meghosszabbításánál egy helyi értéket képviselő kereszt található.
g) Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
h) Településkarakter változásainak hatásai
Jelen terv kapcsán a településkarakter kissé változhat, hiszen a területen a szabályozás hatására akár több, és
némileg nagyobb épületek jelenhetnek meg. Az épületek alapterületére, kialakítására és tájba illesztésére a
HÉSZ több szabályt is megállapít.
i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A területre csak a közlekedési eredetű zajterhelések hathatnak.
j) Folyamatok irányítása, visszafordíthatósága
A terület a szerkezeti terven már elhatározott falusias lakóterület, a módosítás az önkormányzat
kezdeményezésére történik.
k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezések lehetőségei
ÖSSZEFOGLALÓ
A már szabályozott, de még nem beépített falusias lakóövezetben egy környezetbarát manufaktúraüzem
telepítése merült fel, azonban ez a falusias lakóterületen is megengedhető. A terület örökségvédelmi érdekeket
nem érint.
NYILATKOZAT
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, a tanulmány
elkészítésére. Az örökségvédelmi hatástanulmány készítője, Bárdosi Andrea, vezető településtervező
jogosultsággal rendelkezik (Budapesti Építész Kamarai tervezői névjegyzék száma: TT1 01-4073/06), így a
4/2003.(II.20.)NKÖM rendelet 6.§ (1). bek. b) pontja értelmében jelen tanulmány elkészítésére jogosult.
Budapest, 2009. 08. 03.

Bárdosi Andrea
vezető településrendező tervező
4.6. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A tervezési feladat a hatályos szabályozási tervben kijelölt teljes egészében lakóterületként meghatározott
fejlesztési terület még nem kiépült részén egy külön Falusias lakóövezet kialakítása
Az általános településrendezési fejezetben leírásra került fejleszteni kívánt új funkció: kötészeti tevékenység,
mely a Falusias lakóövezetben is megvalósítható. A fejlesztés egyelőre – pályázat híján – meghiúsult, de a
későbbiekben más pályázat esetén újra napirendre kerülhet.
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A településrendezési terv infrastruktúra ellátás szempontjából is felülvizsgálatra került, illetve javaslatok készültek
a munkahelyteremtő projekt optimális megvalósításához.
Közlekedési kapcsolatok, településszerkezet
A hatályos szabályozási tervben a kijelölt fejlesztési terület létrehozásának koncepciója a következőképp
foglalható össze: a 7311 sz. Nagyvázsony-Leányfalu – Vigántpetend közút belterületbe érkezésétől új, széles
lakóutca nyitása tervezett, mely 180-os fordulatót véve északról átöleli a településrészt, majd a korábban csak
nyugati oldalról beépült, de szélesre szabályozott József Attila utcán keleti oldalán lévő teleksorral keretezi
tovább a falut. Máig a József Attila út beépítése valósult meg, s ennek közvetlen közelében van folyamatban az
Egészségház építése is. (eddig tart a tervezett közterület megkezdett közművesített kiépítése, innen nyugati
irányban csak keréknyom van, ami nem a szabályozást, inkább a meglévő telekhatárokat követi. Mindezzel egy
természetes fejlődés zajlott le, az új utca szabályozása, építése nélkül.
Mivel a területi átsorolással érintett terület a fejlesztési terület új utcaszabályozásának legkeletibb részén
helyezkedik el, mindenképpen szükséges lesz a közterület szabályozás megvalósítására, illetve az infrastruktúra
bővítésére.
A hatályos településrendezési terv utcaszabályozása településszerkezeti, közlekedési, útépítési szempontból is
megfelelő, változtatására nincs szükség. Teljes megvalósítása továbbra is javasolt, ajánlott. Ennek
kikényszerítője éppen a tervezési terület lehet, hiszen közelebb helyezkedik el a 7311-es úthoz, mint a József
Attila utcához, valamint – bár nem azonos nyomvonalon – a forduló szakasz és a közútra történő csatlakozás
kijárt földútként ma is rendelkezésre áll. Ugyanakkor a tervezési terület feltárása ideiglenesen csak az egyik
irányból is történhet, akár a forduló szakaszon keresztül, akár az Egészségház felől.. Bármelyik irányból is
kezdődik meg az utca szabályozás és kiépítése, az a maradék szakasz befejezését is elősegíti. Javasoljuk
azonban, hogy a forduló szakasz és a csomópont megépítése legyen a tervezési terület feltárásához kijelölt,
azzal együtt kiépítendő útszakasz. A zsákszerű feltárás a József Attila utca felől egyrészt jóval hosszabb volna,
valamint ezzel valóban kikényszerítésre kerülne a fejlesztési terület feltárás helyes koncepciójának
megvalósítása. (További indokok: a forgalom egyébként a meglévő földút fordulót és csatlakozást mindenképpen
használná, s a József Attila utcai csatlakozás szűkülete is nehézkes lehet, lásd lent)
A közlekedési kapcsolatok a fentiek szerint alkalmasak a terület gazdasági területbe sorolásához, az átsorolás
településszerkezeti szempontból is elfogadható.
Forgalmi rend és út jellemzők
A település számára a Veszprém – Tapolca közút (7301 sz út) Nagyvázsony és Vigántpetend közötti új szakasza
mindenképpen kedvező beavatkozás volt, a jó közlekedési kapcsolat megtartása mellett az átmenő forgalom
minimálisra csökkent a régi út (7311 sz út) Kossuth Lajos utcai átkelési szakszán. A József Attila utca a
településre tartó célforgalom egy részét bonyolítja le. Összességében a 7311 sz út forgalma alacsony,
célforgalom jellegű (ÁNF: 2101 Ej/nap, 2007-ben).
A gazdasági területhez kötődő forgalom a megadott fejlesztési program (nyomda, könyvkötészet) alapján
egészen alacsonyra tehető: napi 15-20 személygépkocsi, heti 1-5 teherautó forduló. A tervezési terület más
funkcióra történő használata nagyobb forgalmat is indukálhat, de ez elsősorban a terület mérete miatt nem nőhet
jelentős mértékben. Továbbá a terület településen belüli, illetve maga a település pozíciója sem teszi reálissá
olyan nagyobb forgalmú szakáruház, vagy feldolgozó üzem települését, ami zavaró forgalmi terhelést okozna a
közutakon, illetve a meglévő települési utcákban. A terület minimális forgalmának településen belüli elvezetését
álláspontunk szerint nem szükséges szabályozni. Lehetséges volna a területtől nyugatra az Egészségház
irányában lévő útszakaszra behajtási korlátozást előírni (súlykorlátozás, lakó pihenő övezet stb.), de egyrészt
valóban nagyon alacsony forgalom várható, másrészt a Kossuth Lajos utcát mindenképpen terhelné ugyanez a
forgalom.
Forgalmi szempontból tehát a terület gazdasági területbe sorolása elfogadható lett volna, de egyelőre ilyen
átminősítés nem történik.
A fejlesztési területet feltáró útszakasz meglévő szabályozása 18,0 m. Ez a korábban és jelenleg hatályos
szakági előírás minimális értékét (12,0 m) jelentősen meghaladja, de ennél kiterjedtebb lakó és gazdasági terület
feltárására is legfeljebb 14-16,0 m szélességet alkalmazunk a gyakorlatban. A 18,0 m-es útszélesség

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2012. FEBRUÁR

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

19

megtartandó, hiszen szellős, jól és biztonságosan berendezhető közterületi szélességet jelent. A terv szerinti
megvalósítás fontosságát azonban hangsúlyozni kell. Jelenleg az Egészségház felé kialakított szakasz nincs
kiépítve, kiszabályozva sem. A kerítések között jelenleg kb. 8-9,0 m távolság van, ami mindenképpen kevés, s
ennek rendezése szükséges, mivel a József Attila utcára e szűk csatlakozásból tehergépkocsival kanyarodni
nehézkes. Az út további szakaszán – így a korábban tervezett gazdasági terület mentén – a közterület
szabályozás megvalósítása nem ütközik nehézségekbe, mivel nem beépült lakótelkekből kell szabályozni a
közterületet.
A fejlesztési területet feltáró utca kialakítására javasolt mintakeresztmetszet kialakításakor figyelembe vettük,
hogy terület feltárását is szolgálja az utca, a lehetséges tehergépjármű forgalom miatt nagyobb koronaszélesség
kialakítását javasoljuk, külön kerékpározásra is alkalmas járdafelület kialakításával. (az út besorolása: B.VI.d.B).
A fejlesztési terület útja alárendelt a 7311 sz úthoz és a József Attila úthoz is. A 7311 sz. útnál kialakítandó
csomópont tervezési programját a területhasználat módosítása nem változtatja meg. A forgalomnagyságok
alapján egyszerű, osztályozó és kanyarodó sáv nélküli útcsatlakozás alakítandó ki.
Közforgalmú autóbusz közlekedés
A településen a Somló Volán tartja fönn a szolgáltatást, a területhez közel megálló a település központjában a
Kossuth Lajos utca és a József Attila utca csomópontjában van. A hatályos szabályozási terv sem számol az
autóbusz közlekedés módosításával a fejlesztési területek kiépítésével összefüggésben. A gazdasági területbe
történő sorolás sem változtatna ezen a koncepción, az átsorolás sem hozna olyan igényt, mely a közforgalmú
autóbusz közlekedés rendjének megváltoztatását igényelné.
Gyalogos és kerékpáros közlekedés
A település lakóutcáiban az alacsony járműforgalom mellett a kerékpáros forgalom, sőt a gyalogos forgalom is az
útburkolatot használja, még a József Attila új házsora előtt sem épült járda. A 18,0 m-es szabályozási
szélességen belül a beépítés oldalán kerékpáros közlekedésre alkalmas-járda építését ennek ellenére javasoljuk,
mivel a fejlesztési terület, illetve az Egészségház megközelítése koncentráltabb gyalogos-kerékpáros forgalmi
igényt jelenthet.
Parkolás
A parkolást telken belül kell megoldani. A fejlesztési területen kialakítható telek mérete, alakja, a funkció jellege
nem teszi szükségesé közterületi parkoló kialakításának szükségességét
4.7. KÖZMŰ ELLÁTÁS
A módosítással érintett terület ellátásával a hatályos szabályozási terv is számol. A fejlesztési terület közmű
igényei a lakóterülettől már túl eltérőek, de a tevékenységtől függően változóak. A korábban megjelölt funkció
(nyomda, könyvkötészet) nem tartozik a jelentős közmű igényű gazdasági területhasználatok közé. Fontos, hogy
a beépítés paraméterei azonosak maradnak a meglévő lakóterületi használatával.
A közműigények becslésére a településtervezővel történt egyeztetés alapján a tervezett távlati állapotra
vonatkozóan kb 20 munkahelyet és 800 m2 beépített területet vettünk alapul, ami fűtés, szociális használat stb.
tekintetében az azonos területen várható lakóterületi tervezési értéknél nem magasabb.
Vizi közművek
A vezetékes ivóvíz ellátására a NA 100 vezeték már megépült az Egészségközpontig. A terület ellátását vagy
ennek meghosszabbításával, vagy Kossuth Lajos utcai NA 100 ac vezetékhez kapcsolódóan kell megvalósítani,
de alapvetően az utca teljes hosszban történő kiszabályozásával, a vezetékek körvezetékes összekötésével kell
hosszú távon megoldani. A tervezett funkciói nem igényel számottevő többlet vízfelhasználást.
A szennyvíz elvezető rendszer hasonlóképp kiépült, D 200 KG PVC gravitációs vezeték rendszerrel. Az érintett
területtől folyamatos a lejtés a József Attila utca felé, az Egészségközpont előtt már kialakításra is került a
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vezeték, a csatlakozás lehetséges. Ugyanakkor lehetséges a gravitációs csatlakozás a Kossuth Lajos utca felé is
(a Kossuth Lajos utcai irány útépítése település szerkezet fejlesztési szempontból javasolt).
Jelentős többlet vízigény nem várható, de vegyszerek használata, ilyen szennyezések telephelyen történő vízzel
oldása igen.. Az így keletkező szennyvíz előtisztításáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell a
közcsatornába helyezés előtt, vagy összegyűjtve elszállítandók a területről.
A településen a vízelvezetést nyílt árkok biztosítják, melyek befogadója a falu nyugati részlét érintő Eger patak. A
fejlesztési terület környezete keletről nyugatra lejt, a 7311 sz út felé is van lejtés, de a forduló út térsége kissé
magasabban van a területtől. Csapadékvíz elvezetés szempontjából tehát a kelet-nyugati irány, azaz a József
Attila út iránya az elvezetés iránya, míg szennyvíz csatorna esetében a kedvezőtlen köztes felszíni állapot
szerepe kizárható, a Kossuth Lajos utcai vezetékszakasz elérése könnyebb. A közterület rendezési és útépítési
tervek kidolgozásakor döntendő el, hogy az útépítéssel összefüggésben megváltoznak e annyira a felszíni
magassági viszonyok, hogy a Kossuth Lajos utca irányú csapadékvíz elvezetés is reális-e (esetlegesen rövid
csatorna szakasz kiépítésével), vagy mindenképpen árok építendő a József Attila utca irányába. Látható, hogy
több szempontból is a teljes utca megépítése a legkedvezőbb megoldás.
Vízelvezetési szempontból az esetleges funkcióváltás nem okoz változó igényt.
A telkeken keletkező csapadékvizeket telken belül kell kezelni.
Energia közművek
A település régi településrészén légkábeles, a fejlesztési területen már földkábeles kisfeszültségű elektromos
ellátó rendszer üzemel. A terület előtt a közterületen földkábeles rendszert kell kialakítani. Az igényeket a konkrét
üzem gépi berendezései fogják meghatározni, jelentős igény esetén elképzelhető kapacitás bővítés
szükségessége. Nagyon jelentős igény –ami nem valószínű – új középfeszültségű szakasz területhez vezetése
és új transzformátor kialakítása lehet szükséges, reálisan esetleg a települési transzformátor cseréje
elképzelhető, de valószínűleg a lakóterülethez méretezett rendszer képes az alacsony intenzitású használat
kiszolgálására.
A gázellátás szintén megvalósult a faluban, illetve a fejlesztési területen is az Egészségházig. A terület mindkét
irányból ellátható. A tervezett funkció alapján többlet igényt nem várható, mivel bármely számításba vehető
fejlesztésre alkalmsa terület is valószínűleg fűtésre használná a gázenergiát, termelési, ipari célú használat nem
várható.
Hírközlés
A tervezési területen jelenleg hírközlési antenna torony nincs elhelyezve. A tervezési területen nincs olyan
természetes magaspont (pl. földhalom stb.), vagy bármilyen épület, építmény (kémény stb.) melynek környezettől
jelentősen kiemelkedő magassága hírközlési antenna elhelyezését kínálná.
A területen minden mobilszolgáltatóra vonatkozóan jó térerősséget mértünk.
Légvezetékes hírközlési hálózatok a területen jelenleg nincsenek kiépítve. A fejlesztési területen a távközlési
rendszer földkábeles kialakítású. A területen jelenleg nincs korlátozás nélkül létesíthető vezetékes hírközlési
létesítmény és nyilvános távbeszélő fülke.
A tervezett módosítás a vezeték nélküli hírközlés adattovábbítási lehetőségeit nem zavarja, ugyanakkor, a
területen az épületeken antennák, berendezések elhelyezhetők.
Hírközlési létesítmények, vezetékek stb. elhelyezésére vonatkozóan a helyi építési szabályzat módosítása és az
új szabályozási terv semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatályos szakirányú jogszabályok
betartandók.
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