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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV.
Fafeldolgozó és faanyag-raktár elhelyezéséhez
a 314/2012 (XI.8) Korm. rend. szerint
A 0119/29 hrsz-ú területen működő fatelep tulajdonosai a tevékenységet bővíteni kívánják, ill.
kapcsolódó tevékenységekhez kívánnak területet biztosítani.
Ehhez a településrendezési eszközöket módosítani kell a területre vonatkozóan. A módosítás
alapjául a 314/2012 (XI.8) Korm.rend. 15.§. szerint el kell készíteni a telepítési
tanulmánytervet.
1.1. Az érintett terület leírása.
Az érintett, 0119/14 és 0119/17 hrsz-ú területek Felsőőrs közig. területének Ny-i részén
fekszenek, Köveskút dűlőben. Eredeti övezeti besorolása Má-Gy és MÁ-Szö
1.2. A terület és környezetének vizsgálati bemutatása.
A terület a Veszprém-Csopak 73.sz. közl. út és Veszprém-Felsőőrs 7219 sz. utat összekötő
út D-i oldalán található. Környezete döntően mezőgazdasági jellegű, elsősorban
gyümölcsös. Szomszédságában, már Csopak közig. területén is néhány beépített, gazdasági
(Gksz) terület, van.
1.3. Beépítési terv.
A/. A 0119/14 hrsz-ú terület.
A területen kap helyet egy központi épület, iroda, öltöző (1) parkolóval és ugyancsak a
telek Ny-i oldalán 3 csarnok-épület (2-4). A területet feltárja egy széles burkolt felület
(8) A telek hátsó részén maradó terület szabadtéri tároló (9).
A K-i oldalon lehet biztosítani egy erdősávot(7) arra az esetre, ha a készülő rendezési
terv módosításánál a biológiai aktivitás értékének számításánál erre szükség lesz.
Az épületekkel és burkolattal el nem foglalt területeket zöld felületként kell kezelni.
B/. A 0119/17 hrsz-ú terület.
A területen 2 csarnok-épület (5,6) helyezhető el, valamint szgk. parkoló (P), burkolt
felületek (8) és szabadtéri tárolótér (9)
1.4. Az épületek leírása.
Csarnokok.
12 m. fesztávolságú acélvázas szerkezet könnyűszerkezetes körítő falakkal, nem élénk
színű hullámlemez fedéssel.
Épületmagasság: 4,5 m.
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Központi épület.
Hagyományos szerkezetű, földszintes épület magas tetővel
1.4. A módosítás során elérendő célok.
A településrendezési eszközök módosítására azért van szükség, mert a terület övezeti
besorolása (Má) szerint a létesítmény nem lenne megépíthető.
A meglévő üzem kapacitásának bővítése mellett fontos cél a fafeldolgozáshoz kapcsolódó tevékenységekkel kiegészíteni a vállalkozás profilját.
1.5. Szabályozási koncepció.
Az elérendő cél, a létesítmény funkciója szerint a megfelelő és javasolt cél az övezeti
besorolás gazdasági kereskedelmi (Gksz-1), mely egyezik az érvényes HÉSZ-ben
foglaltakkal.
Eszerint:
A beépítési mód szabadon álló,
Min.telekméret 3000 m2,
legkisebb telekszélessg 30 m,
legnagyobb beépítettség 30 %,
legkisebb zöldfelületi arány 30 %,
legnagyobb építménymagasság 7,5 m,
Amennyiben a biológiai aktivitás számításánál szükség lenne a kompenzációra, azt az
0119/14 hrsz-ú területen lehet megoldani.
1.6. A javasolt beépítés infrastrukturális vonatkozásai.
Közlekedés: A terület a 73.sz. Veszprém-Csopak közlekedési útról és a VeszprémFelsőőrs 7219 sz. útról közelíthető meg.
Vízellátás: Az illetékes hatóságok által engedélyezett, meglévő fúrt kútról történik.
Szennyvízelvezetés: Az illetékes hatóságok által engedélyezett szennyvíz gyűjtőbe.
Elektromos energia-ellátás: A közelben húzódó hálózatról történik.
1.7. Várható környezeti hatások.
A létesítmény területén nem folytatnak olyan tevékenységet, mely a környezetre káros
hatásokat fejtene ki.
1.8. Örökségi vagy környezeti értékek sérülésének lehetőségei.
A területet a rendezési terv szerint érinti a régészeti terület (római korú szórványlelet).
Felsőőrs Község Helyi Építési Szabályzatában a régészeti területre érvényes előírásokat be kell tartani.
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Jelen tanulmánytervet be kell dolgozni Felsőőrs most készülő Településrendezési Eszközeinek módosításába.

Veszprém, 2018.06.hó
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