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I. BEVEZETÉS 
Ajka Város Önkormányzata  a 6/3-37/2017., és az azt kiegészítő 6/3-60/2017. és 6/27-4/2018. hivatkozási számú 
megkereső levelével indította meg településrendezési eszközeinek módosítását. A beérkezett véleményeket 
figyelembe véve készült el a véleményezési anyag, melyet az eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek a 
6/27-22/2018 hivatkozási számon 2018. május 14-én került megküldésre. A véleményezési dokumentáció 21. 
pontja a Városközpontban a Torna-patak és környezetére vonatkozó szabályozási javaslatot, 23. pontja pedig 
vendéglátó épület Városközpontban való elhelyezésének lehetővé tételét tartalmazta. A két módosítási javaslat 
kidolgozásakor hiba történt, ezért e két módosítás nem került elfogadásra a 147/2018.(VII.27.) határozattal és a 
10/2018.(VII.30.) rendelettel. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatallal 
egyeztetve a két módosítási javaslat korrigált változatával kapcsolatosan az önkormányzat újra le kívánja folytatni 
a véleményezési eljárást.  

A módosítás 21. pontja a szabályozási tervlapot, míg a 23. pontja szabályozási tervlapot és a településszerkezeti 
tervet is érinti.  

Jelen dokumentum tartalmazza e két korrigált módosítási javaslatot (jóváhagyandó munkarészek), valamint azok 
alátámasztását (alátámasztó javaslat). A szakági fejezetek a korábban benyújtott véleményezési 
dokumentációban már bemutatásra kerültek, itt nem kerülnek megismétlésre, kiegészítésre egyedül a biológiai 
aktivitásérték számítása szorul. A korábbi véleményezési dokumentáció elérhető a 
https://www.ajka.hu/?page_id=1454 . webhelyen. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

II.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

…../2018. (……….) Kt. határozat 

 

Ajka Város Képviselő-testülete a 202/2000. (XI.29.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a 
következőképpen módosítja: 

 

1. A 202/2000. (XI.29.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben jelölt tervezési 
területek tartalmával módosul. 

 

2. Az 1. pont szerinti településszerkezeti terv módosításához kapcsolódó településszerkezeti tervi leírást a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap 

 

 

K.m.f. 

 

 

  ...............................................   ...............................................  

 Schwartz Béla s.k. Dr. Jáger László s.k. 

 polgármester jegyző 
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Ajka Város Képviselő-testülete ……/2018. (……) Kt. határozatának 1. melléklete: 

 (Településszerkezeti terv kivágatok + jelmagyarázat) 

1.1 melléklet: Vendéglátó funkciójú épület elhelyezésének lehetővé tétele a Városközpontban  

 

 

1.1 melléklet szerinti módosítás leírása: A Városközpont területén a jelenlegi zöldterület helyére 
Településközpont vegyes terület kerül kijelölésre. 
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JELMAGYARÁZAT: 

TERVEZÉSI TERÜLET:  
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II. 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2018. (…….) sz. rendelete a helyi építési 

szabályzatról szóló 11/2001. (VII.02.) rendelet módosításáról 
 

Ajka Város Önkormányzat 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Forster Központ, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi 
Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei 
Önkormányzat, Devecser Város Önkormányzata, Halimba Község Önkormányzata, Kislőd Község 
Önkormányzata, Kolontár Község Önkormányzata, Magyarpolány Község Önkormányzata, Nagyvázsony Község 
Önkormányzata, Öcs Község Önkormányzata, Úrkút Község Önkormányzata, valamint az Ajkai Városszépítő 
Egyesület, Civil Szervezetek Szövetsége, Járműipari Klaszter, Kristályvölgy Egyesület, Római Katolikus 
Egyházközösség véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket 
rendeli el: 

 

1. § (1) Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatáról szóló 11/2001. (VII. 02.) sz. 
rendelet (továbbiakban: R) 9. § (3) szereplő táblázat a következő építési övezettel és paramétereivel egészül ki: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m2 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-vk-3 SZ 80 7,5 1000 1,0 10 

*Amennyiben a beépítettség meghaladja a 60%-ot, úgy az alapterület egy alkalommal további 50 m2-rel növelhető, de a 
beépítettség a 80%-ot nem haladhatja meg. 

 

(2) A R 16. § (10) szereplő táblázat az alábbi paraméterekkel módosul: 

A TELEK AZ ÉPÍTMÉNY 

övezeti jele legnagyobb beépítettsége minimális zöldfelületi 
aránya % 

legnagyobb építmény-
magassága (m) 

Z-VK-2 2 50 4,0 

2.§ (1)  Jelen rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2018…… 

 

  ............................................   ............................................  

 Schwartz Béla s.k. Dr. Jáger László s.k. 

 polgármester jegyző  
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1. melléklet a …./2018. (…) önkormányzati rendelethez: 

 

Szabályozás pontosítása a Városközpont területén (21. módosítás) 

 

Vendéglátó funkciójú épület elhelyezésének lehetővé tétele a Városközpontban(23. módosítás) 

 

Városközpont szabályozási tervlapjának jelmagyarázata 

 TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA 
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

  MÓDOSÍTÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1. SZABÁLYOZÁS PONTOSÍTÁSA A VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉN  

Az önkormányzat a Torna-patak rehabilitációját tervezi megvalósítani, melynek során elérhetővé tennék a 
vízpartot a lakosok számára, valamint pihenőhelyeket is kialakítanának. A vízpart rehabilitációjának engedélyezési 
tervei jelenleg is készülnek, ezért a közterületi sétányokat, feltáró utakat irányadó jelleggel jelöljük a szabályozási 
terven, a rugalmas szabályozás érdekében. 

 A fejlesztéshez kapcsolódóan több ponton módosul a szabályozási terv. A Fő út és a Deák Ferenc utca csomópont 
közelében a patak tóként való felduzzasztása tervezett, ahol lépcsőzetes partot alakítanának ki. Ennek érdekében 
a Deák Ferenc utca és a Fő út szabályozási vonalai kis mértékben módosulnak, hogy megfeleljenek a kialakítandó 
tó tervezett kontúrjának. A fejlesztés során a gépjárművek számára létesített híd áthelyezésre kerül a Rákóczi 
Ferenc utca meghosszabbításába, valamint három új gyalogos hidat is létesítenek a Torna-patak felett. A 
közterület rendezésével a sétányok nyomvonala is megváltozik, mely korrigálásra kerül a szabályozási terven. A 
módosítás során a településszerkezeti tervet nem érinti változás. 

 

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

  
 

új javaslat a szabályozási terv módosítására 

 
 A terület jelenleg egységesen zöldterületként szabályozott, melyben a Z-VK-2 övezetre 60%-os minimális 
zöldfelületi arányt vonatkozik. Ugyanakkor a zöldterület nyugati oldalán jelenleg nagy kiterjedésű, aszfaltozott 
parkoló áll, melyet nem érint a patak rehabilitációja. A kialakult állapotból adódóan viszonylag nagy arányú 
meglévő burkolt felületek találhatók a területet, ezért annak érdekében, hogy a zöldfelületi arányt telejsíteni 
lehessen, a Z-VK-2 övezet minimális zöldfelületi arányát 50%-ra csökkentjük, melyre lehetőséget ad az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos változata. Az övezet paraméterei így a következőképpen alakulnak: 
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A TELEK AZ ÉPÍTMÉNY 

övezeti jele legnagyobb beépítettsége minimális zöldfelületi 
aránya % 

legnagyobb építmény-
magassága (m) 

Z-VK-2 2 50 4,0 

 

A fejlesztési vázrajzát az alábbi tervrajz mutatja be: 
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2. VENDÉGLÁTÓÉPÜLET ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐVÉ TÉTELE A VÁROSKÖZPONTBAN 

A korábbi véleményezési anyagban szereplő javaslat a már kiépült parkoló területét érintette, ezért a módosítást 
nem fogadta el az önkormányzat. A javaslat korrekciójaként az építési övezet területét 18 méterrel nyugati 
irányba toltuk. Emlékeztetőül beidézzük a korábban benyújtott módosítási javaslat leírását: 

 

„A Városközpont területén gyorséttermet terveznek 
építeni. A fejlesztéssel érintett terület jelenleg 
zöldterületként szabályozott, a területet összefüggő 
zöldfelület fedi. A kijelölt terület szomszédságában 
közterületi parkoló található, mely a városközpontba 
érkezők parkolási igényét hivatott kiszolgálni.  

 

 

hatályos szabályozási terv hatályos településszerkezeti terv 

 

 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés a lehető legkevesebb zöldterület igénybevételével járjon, a javaslat a tervezett 
vendéglátó épület elhelyezéséhez minimálisan szükséges, Településközpont vegyes építési övezetet jelöl ki. Emiatt a 
beépítettség mértéke az OTÉK által Településközpont vegyes területekre meghatározott legmagasabb értékben, 80%-
ban került megállapításra. Mivel a területen használt építési övezetek a fejlesztéshez szükségesnél magasabb 
építménymagasságot határoz meg, ezért javasoljuk új építési övezetek bevezetését az alábbi paraméterekkel: 

 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti beépítési legnagyobb épületek legkisebb max. minimális 

 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-
magassága (m) 

területe  
m2 

szintter. 
mutató 

zöldfelületi 
aránya % 

Vt-vk-3 SZ 80 7,5 1000 1,0 10 
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Mivel a kijelölt új építési övezet a szabályozási tervben szereplő fásított parkoló mellett található, a fejlesztés Oték 
által biztosítandó gépjármű parkolóhelyek a kijelölt fásított parkolóban elhelyezhetők. A módosítás során kivett 
zöldterület a biológiai aktivitásérték egyenlegének szinten tartása érdekében a település egyéb területén pótlásra 
kerül. A módosítással 910 m2 alapterületű épület válik elhelyezhetővé a területen.” 

 

javaslat a szabályozási terv módosítására javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 

 

 

 

A módosítási javaslat a javítás után a következőképpen változik: 

új javaslat a szabályozási terv módosítására új javaslat a településszerkezeti  terv módosítására 
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 SZAKÁGI JAVASLATOK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 

A szakági javaslatok, és a területrendezési tervekkel való összhang igazolása a korábban benyújtott 
véleményezési dokumentációban már bemutatásra kerültek, melyek a korrekciót követően tartalmukban nem 
változnak, így nem ismételjük meg ezen fejezeteket. A korrekciók változatlanul összhangban vannak a Veszprém 
Megyei Területrendezési Tervvel és az Országos Területrendezési Tervvel.  Pontosításra, kiegészítése a 
közlekedésfejlesztési javaslat és a biológiai aktivitásérték számítása szorul. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK (BA ÉRTÉK) 
 

A 25 részterületre lefolytatott végső véleményezési eljárás során, mely tartalmazta a városközpontban elhelyezett 
vendéglátóhelyről szóló módosítást is, +1,0 BAE többlet eredménnyel zárult. A Torna patakkal kapcsolatos 
módosítás nem jár területhasználat változással, de mivel a vendéglátóépület korrekciója területhasználat 
átalakulásával jár, ezért a biológiai aktivitásérték számítás pontosításra szorul. A végső véleményezésben 
bemutatott számításhoz képest a biológiai aktivitásérték 0,55 ponttal csökken, de összességében így is pozitív 
eredménnyel zárul, megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről 7.§ (3) 
bekezdésének b) pontjának: 

„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás 
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet” 

A BA érték változását a következő táblázat mutatja be: 

Módosítás 
sorszáma 

Módosítás területe 
(ha) 

Hatályos 
területfelhasználás 

BAE érték Tervezett 
területfelhasználás 

BAE érték BAE változás 

1. 0,1 Zöldterület 6 Településközpont 
vegyes 

0,5 -0,55 

25 részterületre vonatkozó biológiai aktivitásérték számítás eredménye: +1,0 

Biológiai aktivitásérték számítás végeredménye: +0,45 

 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 

A Torna patak fejlesztése során a gépjárművek patak feletti áthaladását biztosító híd áthelyezésre kerül a Rákóczi 
Ferenc utca meghosszabbításába, így a jelenlegi T-csomópont 4 ágú kereszteződéssé alakul át. Ezért a 
biztonságos áthaladás érdekében körforgalmú csomópont kerül kialakításra a Rákóczi Ferenc utca-Deák Ferenc 
utca kereszteződésében. Mivel a csomópont megfelelő szabályozási szélességgel rendelkezik, így a közlekedési 
területet csak az új áthajtó felől szükséges kiszabályozni. Az áthajtó 6 méteres burkolatszélességgel kerül 
kiépítésre. 


