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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 

1.1 ELŐZMÉNYEK 
 

Rábapatona község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2001-2003 évek folyamán az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban 
építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a 
továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette 
a település közigazgatási területére vonatkozó, addig hiányzó településrendezési tervet. 

Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító 
1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval 
(továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült a község 
településfejlesztési koncepciója, melyet a képviselőtestület a 31/2002. (VI. 26.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott. 

Rábapatona község önkormányzatának képviselőtestülete 2003-ben hagyta jóvá a 
település településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a 43/2003 
(VII.02.) számú önkormányzati határozattal, a szabályozási tervet a 8/2003. (V.05.) számú 
önkormányzati rendelettel hagyták jóvá. 
Az azóta eltelt időben két alkalommal került sor a településrendezési terv módosítására, amelyet 
a 11/2010. (X.15.) számú, illetve a 9/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel hagyott jóvá a 
képviselő testület. 

 A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. 
2015. évben az önkormányzat elhatározta, hogy a megújuló energiaforrások jövőbeli 
hasznosítása céljából napelemes kiserőmű telepítésére alkalmas területet jelöl ki a település 
területén belül. A beruházás a jelenleg is beépítésre szánt 86/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett. A 
tervezési terület a jelenlegi településszerkezeti tervben lakóterület és településközpont vegyes 
terület területfelhasználási kategóriában található, az önkormányzat kérte, hogy a 
megvalósítandó beruházás céljának megfelelően különleges területbe kerüljön besorolásra.  

Rábapatona település önkormányzatának képviselőtestülete ennek megfelelően úgy 
döntött, hogy a község településrendezési tervét erre a területre vonatkozóan módosítani kívánja.  

A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési 
elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a 
településfejlesztési koncepció módosítására.  
A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a 
hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt. 
A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az 
önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. 
 
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

 Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) és módosítása 

 Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010. 

 Rábapatona Rendezési Terve 2003. (és hatályos módosítása) 
 
 
Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti előzetes 
tájékoztatási eljárás során megtették észrevételeiket melyeket figyelembe vettünk. Jelen 
dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § 
szerinti véleményezési szakaszhoz elkészített anyaga.  
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 

1.2.1 A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 

Jelen tervdokumentáció Rábapatona következő részére vonatkozik: 

 86/4 hrsz.-ú terület, valamint a megközelítést szolgáló út által érintett 
ingatlanok 

 

1.2.2 A településrendezési terv módosításának célja 
 
Tervezési terület: 
A 86/4 hrsz.-ú jelenleg lakóterületbe sorolt ingatlan különleges területbe sorolása 
 
Rábapatona községben a fenti hrsz.-ú kivett belterületi ingatlant a 2003-ban készült 
településrendezési terv lakópark kialakítás céljából lakóterület illetve kisebb részt 
településközpont vegyes területfelhasználási kategóriába sorolta. A területen az elképzelt 
lakóterület-fejlesztés az azóta eltelt 12 évben sem valósult meg, és a gazdasági körülmények 
változása miatt ilyen jellegű zöldmezős beruházás a következő években sem várható reálisan. 
Az azóta eltelt időben viszont egyre jobban előtérbe kerül a megújuló energiaforrások 
hasznosítása. Ennek egyik reális megvalósítható alternatívája a napelemes kiserőművek 
telepítése, melyeket 500 kW teljesítményig bezárólag gazdaságosan lehet telepíteni és hosszú 
távon üzemeltetni, a jelenlegi szabályozók mellett biztos bevételi forrást biztosítva az 
önkormányzati vagy magán beruházónak. 
Ennek megfelelően az önkormányzat helyet kíván biztosítani ilyen célú beruházásnak, és a 
gazdaságos területhasználatot is figyelembe véve, már jelenleg is beépítésre szánt, kivett 
területet kíván ebből a célból hasznosítani. 
A területet feltáró út nyomvonalát illetve szabályozási szélessége kismértékben kiigazításra kerül 
az ingatlanhatárok és a tényleges igények figyelembe vételével.   
 
Feladat: a településszerkezeti terv, a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ kiegészítése 
 
 

1.3 MELLÉKLETEK 
 

1.3.1 Kivonat 
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1.3.2 Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumai 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Rábapatona község képviselőtestülete a 31/2002. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal 
fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban 
került meghatározásra.  
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen 
illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására 
nem volt szükség. 
 

3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

3.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
3.1.1 Településszerkezeti tervmódosítás M=1:8 000 felbontású 
 
3.1.2 Határozattervezet 
 

Rábapatona község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/…(…) Ök. sz. Határozat tervezete 

 
a 43/2003 (VII.02.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 

RábapatonaTelepülésszerkezeti Terv módosításáról. 
 

 
Rábapatona község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban 
építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel 
közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. § 
(1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-15-02-14 számú T-1/M terv szerint. 
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3.2 LEÍRÁS 
 

3.2.1 A módosítással érintett tervezési terület településszerkezeti és 
területfelhasználási vonatkozásai 

 
A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben a terület lakóterületként szerepel. 
A tervezett használatnak megfelelően a tervezett területfelhasználás különleges napelempark 
terület. Ezzel a terület egyébként szervesen illeszkedni fog a terület melletti sávban már eddig is 
meglévő különleges területek sávjába.  
A terület jelenleg is belterületi ingatlan.   
A terület közlekedéshálózati elhelyezkedése kedvező, hiszen a Zrínyi utca folytatásában, a 
meglévő sportpályát és agárpályát feltáró út tervezett meghosszabbításával feltárható. Az 
útkapcsolat kiszabályozása, illetve a meglévő szabályozási vonalaknak a jelenlegi konkrét 
ingatlanhatárok figyelembe vételével történő módosítása szükséges. A tervezett út egyúttal 
Mérges felé településközi kapcsolatot is adhat. 
 
A Település biológiai aktivitásértékének változása 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló 2006. 
évi L. tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke 
nem csökkenthet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) 
 
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért 
biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges.  
 

3.2.2 A tervezési területet érintő magasabb rendű területfejlesztési 
dokumentumok és azok hatásának értékelése 

 
Országos területrendezési terv (OTrT) 
 A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken 
történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell 
venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott 
fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb 
összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. 
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Kivonat az országos területrendezési tervből 
 
Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területeket illetve környezetét az alábbiak 
érintik: 

Érintett 

 Országos ökológiai hálózat övezete 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 

 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 
 
Határos 

 Országos vízminőség védelmi terület övezete 

 Nagyvízi meder es a vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár 

elhárítási célú szükségtározók területének övezete 
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Országos vízminőség védelmi terület övezete 

 
 

Nagyvízi meder es a vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár 

elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

 
 

A fent említett elemeket a rendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük. azok 

közül az Országos ökológiai hálózat övezete releváns a tervezett fejlesztések szempontjából. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által megfogalmazott műszaki követelményeket 

beépítettük a szabályozási előírásokba. 
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Megyei területrendezési terv 

 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési tervből 

 
 
A megyei rendezési terv vonatkozásában megállapítható hogy a tervezési terület 
hagyományosan vidéki települési térség területén található. 
A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a 
tervezési terület az alábbiakkal érintett: 
 
Érintett 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

- Együtt tervezhető térség övezete (Győri agglomeráció) 

- Földtani veszélyforrás területének övezete 
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Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 

 
 

Együtt tervezhető térség övezete (Győri agglomeráció) 
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Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
 

A tervezési területen lehelyezendő építmények tervezésénél a fentiek figyelembevételével 
geotechnikai szakvélemény készítése mindenképpen szükséges. 
 

A területhasználat vizsgálata és változása 
 
Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti 
követelmények Rábapatona területre vonatkozó értékei változatlanok maradnak. 
 
A megyei területrendezési terv és az OTrT területfelhasználási kategóriái alapján az érintett 
terület a hagyományosan vidéki települési térségbe tartozik, ez a módosítás után is változatlanul 
marad. 
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4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

4.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
4.1.1 TH-15-02-14 sz. dokumentáció  
 
SZ-2/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású 
 

4.1.2 Rendelet tervezet 
 

Rábapatona község Önkormányzatának képviselőtestülete 
…/…(…) Ök. sz. Rendelet tervezete 

 
 

a 8/2003. (V.05.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott Rábapatona Helyi Építési szabályzata 
és a Szabályozási Terv módosításáról. 

 
Rábapatona község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) 
bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról 
szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 16. § (1) 
bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1§ Rábapatona Község Képviselőtestületének 8/2003. (V.05.) számú önkormányzati 
rendeletében Rábapatona Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről 
(továbbiakban: HÉSZ) megállapított „Szabályozási terv „SZ-2” jelű tervlapja helyébe a rendelet 1. 
melléklete szerinti „SZ-2/M” tervlapon „tervezési terület határa” jellel határolt területre 
vonatkozóan az „SZ-2/M” tervlap lép. 
 
2§ A HÉSZ 5.§ /1/-ben: 
„ 

Megnevezés: Rajzi jel: 

Beépítésre szánt területek:   

lakóterület  

   falusias lakó L f 

vegyes terület  

   településközpont vegyes V t 

gazdasági  

   kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület G ksz 

különleges terület  

   sport és szabadidős tevékenység területe K sp 

   rekultiválandó szemétlerakó K rsz 

   temető K t 

üdülőterület  

   hétvégiházas terület Ü h 

Beépítésre nem szánt területek:  

közlekedési és közműterületek  

   mellékút KÖ m 

   országos gyorsforgalmi főút KÖ f 
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   gyűjtőút KÖ gy 

   településközi út KÖ t 

   kiszolgáló út KÖ 

   vasút KÖ va 

   kerékpáros nyomvonal KÖ k 

   gyalogút KÖ gya 

erdőterületek  

   gazdasági célú erdő E 

   védő erdő E v 

   közjóléti erdő E k 

zöldterület  

   közpark Z kp 

   fásított terület Z ft 

mezőgazdasági területek  

   mezőgazdasági üzemi M ü 

   szántó terület M sz 

   rét, legelő terület M r 

   nádas, mocsár M n 

vízgazdálkodási területek  

   vízisport és sporthorgászat V sh 

   erdőterület V e 

   rét, legelő terület V r 

   vízfelület V 

„ szövegrész helyébe a: 
„ 

Megnevezés: Rajzi jel: 

Beépítésre szánt területek:   

lakóterület  

   falusias lakó L f 

vegyes terület  

   településközpont vegyes V t 

gazdasági  

   kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület G ksz 

különleges terület  

   sport és szabadidős tevékenység területe K sp 

   rekultiválandó szemétlerakó K rsz 

   temető K t 

   napelem park K np 

üdülőterület  

   hétvégiházas terület Ü h 

Beépítésre nem szánt területek:  

közlekedési és közműterületek  

   mellékút KÖ m 

   országos gyorsforgalmi főút KÖ f 

   gyűjtőút KÖ gy 

   településközi út KÖ t 
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   kiszolgáló út KÖ 

   vasút KÖ va 

   kerékpáros nyomvonal KÖ k 

   gyalogút KÖ gya 

erdőterületek  

   gazdasági célú erdő E 

   védő erdő E v 

   közjóléti erdő E k 

zöldterület  

   közpark Z kp 

   fásított terület Z ft 

mezőgazdasági területek  

   mezőgazdasági üzemi M ü 

   szántó terület M sz 

   rét, legelő terület M r 

   nádas, mocsár M n 

vízgazdálkodási területek  

   vízisport és sporthorgászat V sh 

   erdőterület V e 

   rét, legelő terület V r 

   vízfelület V 

„ szövegrész kerül. 
 
3§ A HÉSZ 19.§ kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„K np jelű különleges napelem park építési övezet 
(1) /6/A TH-15-02-14 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervlapján K np jellel jelölt 

területen elsősorban napelemes kiserőművek telepítése engedélyezett. A területen a 
beépítési paraméterek által meghatározott módon a vonatkozó jogszabályban1 gazdasági 
kereskedelmi-szolgáltató területre meghatározott funkciójú épületek is elhelyezhetők. A 
területen keresztülhúzódó vízelvezető árok nyomvonalának területét fenn kell tartani a 
folyamatos vízelvezetés biztosítása céljából. Az árok partjától 6 m-es távolságon belül épület, 
építmény nem helyezhető el. 

 
A részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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/7/A Knp területen belül létesítendő napelemek felületét depolarizációs műszaki megoldással kell 
ellátni.„ 
 
4§ Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
Rábapatona község képviselőtestületének 8/2003. (V.05.)számú rendelete a település helyi 
építési szabályzatáról módosul. 
Az SZ-2/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2 jelű Szabályozási 
terv hatályát veszti. 
 
5§ Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
 

……………………………..   …………………………….. 
jegyző      polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésre került: Rábapatona, 2015 ..................................................... 
 
 

…………………………….. 
 jegyző 
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4.2 LEÍRÁS 
 

4.2.1 A szabályozás alapelvei 
 
A 86/4 hrsz.-ú tervezési terület 33204 m2 területű kivett belterületi ingatlan.  
A tervezési terület besorolása a szabályozási terven területfelhasználási szempontból a jelenlegi 
lakó és településközpont vegyes területről különleges területre módosul.  
 
Az ingatlanon tervezett fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében az alábbi főbb 
szabályozási paraméterek tervezettek: 

 maximális beépíthetőség 10% 

 minimális zöldfelület 50% 

 maximális építménymagasság 9,50 m 
A tervezett paraméterek megfelelnek az OTÉK különleges területre vonatkozó javasolt 
értékeinek. 
A terület közútkapcsolata a Zrínyi utca folytatásában az agárpályához vezető út 
meghosszabbításával kerül biztosításra.  
A területet feltáró út minimum 16 m-es szabályozási szélességgel kerül kialakításra, amely 
megfelel a teherforgalmi megközelítés igényeinek. 
A területen elhelyezhető funkciók úgy kerültek meghatározásra, hogy a beépítési paraméterek 
betartása mellett nem zavaró hatású egyéb gazdasági funkciójú épületek is elhelyezhetők 
legyenek. A területen keresztülhaladó vízelvezető árok nyomvonalának, és parti sávjának 
fenntartását a szabályozási előírásokban is biztosítottuk.  
 

4.2.2 A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 
A beépítésre szánt területek nagysága a településen változatlan marad.  
A tervezési területen biztosítottak lesznek a napelemes kiserőművek telepítéséhez szükséges 
építésjogi feltételek. 
 

4.2.3 A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 

 
A szabályozási tervmódosítás előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest további 
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak.  
  



TÉR-HÁLÓ KFT          9024 Győr, Babits M. u. 17/A 

Rábapatona településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 

 

 18 

 www.ter-halo.hu 

4.3 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.3.1 Tájrendezési javaslat 
 
A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre 
kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. Külön felhívjuk a figyelmet a 
növényalkalmazásra vonatkozó javaslatok jelen módosítás során való érvényesítésére is.  
 
A tervezési terület jelenleg kivett belterületi ingatlan. A településrendezési tervben a tervezési 
terület lakó illetve településközpont vegyes területből különleges területbe történő átsorolása 
tervezett, érdemi tájrendezési változással a tervezett módosítás nem jár.  
 
A 86/4 hrsz.-ú tervezési terület érintkezik a Natura 2000 közösségi jelentőségű hálózat részével, 
valamint az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét képező 084/7 hrsz.-ú 
területtel, valamint kb. 400 m-es közelségben helyezkedik el a szintén a közösségi jelentőségű 
Natura 2000 élőhelyek közé tartozó Rába-folyó vízfelületéhez. Annak érdekében, hogy a 
tervezett napelempark ne zavarja meg a közeli Rába folyó vízfelületéhez érkező rovarokat, olyan 
technológia alkalmazását írtuk elő a szabályozási tervben amely meggátolja a rovarok csapdába 
esését (depolarizációs rács). 
 
Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai 
aktivitás érték szintentartását igazoló számítás nem szükséges. 
 
A növényzet a tervezett funkció jellegénél fogva a terület nagy részén az elhelyezendő napelemek 
alatt egyszintű (gyepszint).  
 
A zöldfelületek kialakításánál egyéb helyeken a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajai 
közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a 
lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények alkalmazását. Javasolt fák: 
tölgy, kőris, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, házi berkenye, vagy barkóca 
berkenye, fehéreper, dió.  
 
A mérgező részeket tartalmazó növények, allergén növények, a kártevők által gyakran károsított, 
átlagosnál több ápolási és fenntartási munkát igénylő növények mellőzendők.  
A területre vezető út mellett fasor kialakítása szükséges. 
 A fasort alkotó fajokkal szemben követelmény, hogy 

 - hosszú életű, a klímát jól tűrő, betegségekkel szemben ellenálló,  
 - magas, min. 2,2,m-es kezdeti törzsmagasságot elérő, egyenes törzset nevelő, 
 - széltörésre nem hajlamos 
 - felfelé álló lombkoronát nevelő, 

- megfelelő árnyékolást adó lombozattal rendelkező legyen. 
 
 

4.3.2 Környezetalakítási javaslat 
 
A hatályos településrendezési eszközökben –közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) - 
megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a fejezet csak 
kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat. 
A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális 
zaj- és levegőszennyezettségi határértékek a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési 
szabályzatban is rögzítésre kerülnek. A megfelelő védőterületek, védőzöld-sávok kialakításáról 
gondoskodni kell. 
Mivel a tervezési terület közvetlenül érintkezik a Natura 2000 közösségi jelentőségű hálózat 
elemeivel, valamint az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét képező 084/7 hrsz.-
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ú területtel, a fejlesztések során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi szempontokra. 
Gazdasági jellegű fejlesztéseknél csak tiszta technológiák telepítése kívánatos. 
  
 
4.3.2.1. Víz 
 
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: fokozottan 
érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. 
A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrátérzékeny területek listáján szerepel. 
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján 
megvalósítható építmények elhelyezése.  
A tervezési terület felszín alatti vízbázis védőidomát nem érinti, közvetlen közelében vízkivételi 
létesítmény nem található. 
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a 
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. 
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges 
műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. 
A tervezési területen belül elhelyezhető létesítmények - a kialakítandó üzemeléstechnológia 
alapján - havária esetén is alacsony kockázati szintűek.  
A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell, 
hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba. 
 
 
 
4.3.2.2. Levegő 
 
A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és tervezett 
építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a létesítmények 
megvalósításával generált többletjármű forgalom. 
A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a 
klímaviszonyokat nem módosítják.  
A területen jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó 
légszennyező (ipari) pontforrás. 
A területen a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető 
levegőminőség átlagos értékei megfelelő tartalékkal rendelkeznek, kritikus, határérték közeli 
összetevő nincs.  
A tervezett fejlesztések számottevő mértékben nem növelik a terület forgalmát, valamint jelentős 
saját emissziójuk sincs. 
 

 
4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, ezért különös figyelmet kell 
fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.  
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a hulladéktárolás, 
illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés 
kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében 
semlegesnek minősíthető. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet értelmében a tervezési 
területeken a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
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Kivitelezési munkák esetén a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek 
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A 
munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett 
területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető 
köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és 
üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne 
okozzanak. 
A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során humuszgazdálkodási 
tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes hatóságtól. 
 
 
4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
A tervezett módosítás a terület klímájában érzékelhető változást nem okoz. 
 
4.3.2.5. Élővilág 
 
A tervezett fejlesztések a terület élővilágára kismértékben hatással vannak.  
A 86/4 hrsz.-ú tervezési terület érintkezik a Natura 2000 közösségi jelentőségű hálózat részével, 
valamint az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét képező 084/7 hrsz.-ú 
területtel, valamint kb. 400 m-es közelségben helyezkedik el a szintén a közösségi jelentőségű 
Natura 2000 élőhelyek közé tartozó Rába-folyó vízfelületéhez. A várható környezeti hatás, hogy 
egyes esetekben ökológiai csapdát jelenthet a napelem-park létesítése a rovarvilág számára. 
Létezik olyan technológia (pl.: depolarizációs rács), amely a napelemekről visszavert fény 
polarizációs tulajdonságait úgy változtatja meg, hogy az ne vízfelületként legyen érzékelhető, 
mely megzavarná az élőhelykeresési és peterakási céllal vízhez érkező rovarokat (kérészek, 
vízibogarak, szitakötők, poloskák). 
Mivel a tervezési terület közösségi jelentőségű Natura 2000 terület mellett, valamint vízi élőhely 
közelében fekszik, így az esetleges ökológiai csapdák létesítésének elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy a napelemek felületét depolarizációs műszaki megoldással lássák el, mely 
segítségével elkerülhető, hogy a vízközeli életmódot folytató rovarok számára a napelemek 
csapdát jelentsenek. 
 
4.3.2.6. Épített környezet 
 
A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.  
 
 
4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 

 

A területen kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek 
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben 
foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben 
meghatározott határértéket kell figyelembe venni.  
 
 
Az üzemi zaj 
A napelempark működése zajterheléssel nem jár. 

Egyéb létesítmények  létesítése esetén a működés során keletkező zaj hatásainak elemzésére 

zajmérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény készítése szükséges, amelyben meghatározásra 

kerül a telep hatásterülete, és  igazolható a határértékek betartása. 

 
Építkezés zajvédelmi kérdései 
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Az építkezési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményeznek zajterhelést: 

 a munkagépek mozgása, 

 szállítási forgalom, 

 rakodási művelet, 

 

Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban nem áll rendelkezésre 
információ, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. 
Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi 
tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása 
érdekében. 
A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. Az anyagszállítás általában a 
meglévő közutakon történik, és megfelelő szervezéssel, útvonal választással, éjszakai szállítás, 
éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani. 
A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még 
nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. 
Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet tartalmazza. Az építkezés megkezdése előtt 
zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. 
Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott imissziós értékek betartása 
függ 

 a helyszíni viszonyoktól,  

 az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől,  

 gépek, berendezések működési területétől, idejétől,  

 technológiai sorrendtől, stb.  

 
 
Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

 kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása,  

 a keletkező zaj terjedésének korlátozása,  

 szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő úthálózatot vegye igénybe, 

és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet,  

 zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

 
Zajvédelmi javaslatok: 
Mivel lakott területet közvetlenül érint a beruházás ezért 22:00- 06:00 között javasoljuk a 
munkavégzés megtiltásának előírását. 

 

 

A tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és porral lehet 
számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű. 

 

 
4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 
 
A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a 
következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 
 

15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
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15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 
17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

 
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a  164/2002 
(X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 
 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal 
kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. 
 
A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint 
történjen. 
 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek 
kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó 
rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 
 
 

4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A terület közútkapcsolata fizikailag jelenleg a sportpálya területének délnyugati sarkáig biztosított. 
Az út a jelenleg hatályos szabályozási terven is ki van szabályozva, a nyomvonalat azonban 
kismértékben módosítani kell a jelenlegi valós ingatlanhatárok figyelembe vételével történő 
korrekcióval. A szabályozási szélesség a jelenlegi hatályos tervben 23 m-ben került 
meghatározásra, mivel az út, mint Mérges felé tartó településközi út irány került figyelembe 
vételre. Mivel ez az összeköttetés csekély súlyú, minimális valós forgalmi igény várható 
hosszútávon is, javaslatunk szerint ezt a szabályozási szélességet fenntartani indokolatlan, 
figyelembe véve a fenntartható területhasználat elveit is, hiszen az út megvalósítása belátható 
időn belül nem várható.  
A területet feltáró út továbbra is 16 m-t meghaladó szabályozási szélességgel kerül kialakításra, 
amely megfelel a teherforgalmi megközelítés igényeinek. Az út menti építési helyek, előkertek 
méretei úgy kerültek meghatározásra, hogy a későbbi szélesítésnek ettől függetlenül akadálya 
ne legyen.  
 
 

4.3.4. Közműfejlesztési javaslat 
 
 

Villamos energia ellátás 
A tervezett napelempark a Zrínyi utcába vezető 20 kv-os középfeszültségű vezetékre 
csatlakoztatható.  
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Amennyiben más tevékenység is létrejön a területen, a villamos energia-ellátása saját 
lecsatlakozással történik a középfeszültségű hálózatról, saját transzformátorral. A 
rendelkezésre álló kapacitás elegendő a fejlesztési igények kielégítésére. 
Vízellátás, szennyvízelvezetés 
A napelempark működéséhez vízellátás és szennyvízelvezetés nem szükséges.  
Egyéb tevékenységek megjelenése esetén községi víz- és szennyvízhálózatra való 
rákötés megvalósítható.   
Gázellátás 
A napelempark működéséhez gázellátás nem szükséges.  
A vezetékes gázellátás lehetősége a községi hálózatra csatlakozással a területen fellépő 
igény esetén megoldható. 
Felszíni vízelvezetés 
A területen összegyűjtött felszíni vizeket telken belül kell szikkasztani. A vízelvezetés a 
szennyezést kizáró megfelelő műtárgyak közbeiktatásával (tervezett parkoló esetén 
olajfogó) kerüljön kialakításra.  
 
 
 

4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) 
 
A tervezési terület a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemek nem 
érintik.  
 

4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. A 
tervezési terület környezetében műemlék nem található.  
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során 
előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. 
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Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr Vármegye, szerk. Dr. Borovszky Samu én. Budapest 
Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, szerk: Dr.  
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI 
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5. TERVJEGYZÉK 
 

Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1:30 000 

T-1/K Településszerkezeti terv - Kivonat M 1:10 000 

T-1/M Településszerkezeti terv - Módosítás M 1:10 000 

SZ-2/K Szabályozási terv - Kivonat M 1:2 000 

SZ-2/M Szabályozási terv - Módosítás M 1:2 000 

 

6. FÜGGELÉK 
 

 Mintakeresztszelvények M 1: 100 
 


