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TERVEZÉSI FELADAT
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 képviselőtestületi 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 négy alkalommal került sor a településrendezési terv módosítására,
amelyet a 11/2010. (X.15.) számú, illetve a 9/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel, a
19/2016. (II.24.) számú határozattal, és a 3/2016.(II.25.) számú rendelettel, valamint a
47/2018.(VIII.29.) számú határozattal és a 12/2018.(VIII.29.) számú rendelettel hagyott jóvá a
képviselő testület.
A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette.
Ebben az évben négy módosítási igény fogalmazódott meg a településrendezési tervvel
kapcsolatban. Ezek részben csak a szabályozási tervet érintő módosítások, viszont két területen
tervezett a beépítésre szánt terület határának módosítása, kis mértékű növelése, illetve
területfelhasználási mód változás tervezett, amely a településszerkezeti terv módosítását igényli.
Mivel a tervezési területeken belül új beépítésre szánt terület is kerül kijelölésre, ugyan a
településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, a
tervmódosítás lefolytatása teljes eljárás keretében történik.
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 (2018. Évi CXXXIX. törvény) és módosítása
• Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010.
• Rábapatona Rendezési Terve és hatályos módosításai
Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti előzetes
tájékoztatási eljárás, valamint véleményezés során megtették észrevételeiket melyeket
figyelembe vettünk. Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 40. § szerinti záró szakmai véleményezési szakaszhoz elkészített
anyaga.
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A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA
A településrendezési tervmódosítás által érintett területek

A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti:
I. számú tervezési terület: a volt Agárpálya területe, a 86/39 számú ingatlan, valamint a
hozzá kapcsolódó lakóterületi övezet területe
II. számú tervezési terület: a Pinke-rét melletti gazdasági terület és környezete, a 0310/2,
0310/8, 0310/9, 0310/10, 0310/110310/33, 0310/37, 0310/41, 0315/2, 0319/2 hrsz.-ú
ingatlanok
III. számú tervezési terület: a 153 hrsz.-ú ingatlan és az ingatlant tartalmazó tömb területe
A 0125/4 hrsz.-ú ingatlan területe az előzetes tájékoztatási eljárásban beérkezett
vélemények alapján kikerült a módosítás anyagából.

1.2.2

A településrendezési terv módosításának célja

I.
Tervezési terület:
A volt agárpálya területét az önkormányzat lakóterület-fejlesztés céljára kívánja hasznosítani. A
terület jelenleg használaton kívül van. A területen belül 3 lakóutcára felfűzve 65 db lakótelek
kerülne kialakításra, a település jelenlegi lakóterületeihez kapcsolódóan. A területtel határos
jelenlegi lakótömb telekméretekre vonatkozó paraméterének módosítása is tervezett annak
érdekében, hogy a kialakuló új utcára a telekvégek megoszthatóvá váljanak.
Feladat: a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a HÉSZ módosítása
II.

Tervezési terület:

A 0310/8, 0310/9, 0310/10, 0310/11 hrsz.-ú területeken a kijelölt gazdasági terület, és a terület
körüli erdőterület határvonalát kívánja korrigálni a területfejlesztési elképzeléseinek megfelelően
a terület tulajdonosa. Ezenkívül a területet feltáró út kialakítása tervezett. A Gksz-3 övezet
előírásaiban a kialakítható szintek számának módosítása tervezett a Tutti Kft. folyamatban lévő
fejlesztési elképzeléseinek megfelelően.
Feladat: a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítása
III.

Tervezési terület:

A tömb területén lévő, Dózsa György út melletti 153 hrsz.-ú ingatlan megoszthatóságát kérte a
telek tulajdonosa. Ennek érdekében az övezet telekméretekre vonatkozó paramétereinek
módosítása szükséges.
Feladat: a szabályozási terv és a HÉSZ módosítása
A fentieken túl még egy tulajdonosi indítvány alapján indult módosítási kérelem szerepelt az
előzetes tájékoztatási dokumentációban:
A 0125/4 hrsz.-ú ingatlan területét a jelenlegi vízgazdálkodási területből falusias lakóterületbe
kívánta átsoroltatni az ingatlan tulajdonosa. Az ingatlan területe határos a Kepes-lesvári
csatornával, de nem tartozik a csatorna területéhez. Az ingatlan területe jelenleg az Országos
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területébe tartozik, ezért beépítésre szánt terület az ingatlan
területén nem jelölhető ki. Az illetékes államigazgatási szervek véleményét is figyelembe
véve az ingatlan területét kivettük a módosítással érintett területek közül.
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MELLÉKLETEK
Főépítészi feljegyzés
követelményeiről

a

településrendezési
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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
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

3.1
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 Rábapatona
Településszerkezeti Terv módosításáról.

Rábapatona község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 1.
pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot hozza:
A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-19-02-10 számú T-1/M1 és T-1/M2 terv szerint.
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LEÍRÁS
A módosítással érintett tervezési
területfelhasználási vonatkozásai

terület

településszerkezeti

és

A tervezett módosítások közül az I., II. számú tervezési területeken tervezett módosítások érinti
a településszerkezeti tervet.
Az I. számú tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti tervben beépítésre szánt
különleges sport és szabadidős területként szerepel.
A tervezett használatnak megfelelően a tervezett területfelhasználás falusias lakóterület. A
tervezett lakóterület szervesen csatlakozik a község meglévő lakóterületeihez. A terület belső
úthálózata a települési gyűjtőútként funkcionáló Zrínyi utca meghosszabbításáról kerül feltárásra.
A tervezett új területfelhasználás továbbra is biztosítja a tervezési terület illeszkedését a környező
területek területfelhasználási rendszerébe.
A II. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a jelenlegi gazdasági terület és a
körülötte lévő gazdasági erdőterület területfelhasználási kategóriák határának módosítása
tervezett, annak érdekében, hogy a gazdasági területen optimálisan kialakítható telkek
kerülhessenek megvalósításra. A gazdasági területen belül a feltáró úthálózat is módosításra
kerül.
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 kerül kijelölésre, illetve a
beépítésre szánt terület határa módosul ezért biológiai aktivitás érték számítás szükséges.

3.2.2

A tervezési területet érintő magasabb
dokumentumok és azok hatásának értékelése

rendű

területfejlesztési

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 területet illetve környezetét az alábbiak
érintik:
• Országos ökológiai hálózat övezete
• Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
• Erdők övezete

A település vonatkozásában az OTrT által meghatározott övezetek közül az alábbiakra
megkértük az adatszolgáltatást az államigazgatási szervektől:
•
•
•
•
•
•

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder övezete
VTT-tározók övezete

Országos ökológiai hálózat övezete
10
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rT
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Erdők övezete
A fent említett elemeket a településrendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük,
a tervezett módosítások az OTrT által meghatározott övezetek előírásaival nem ellentétesek.
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Megyei területrendezési terv

Kivonat a Megyei Területrendezési tervből
A megyei területrendezési terv vonatkozásában megállapítható, hogy a tervezési területek a
hagyományosan vidéki települési térség területén találhatóak.
A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a
település területe az alábbiakkal érintett:
• Ökológiai hálózat övezete
• Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók
övezete
• Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete
• Tájképvédelmi terület övezete
• Vízminőség-védelmi terület övezete
• Nagyvízi mider övezete
• Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések
• Rendszeresen belvízjárta terület övezete
• Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések
• Győri agglomeráció és a Soproni nagvyárosi településegyüttes övezete
• Natura 2000 területek övezete
• Árvízi kockázatkezelési terület övezete
• Új beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete
• Nap-és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete
• Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete
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Ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete

Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete

13
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Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

Nagyvízi meder övezete
14
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések
15
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Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi településegyüttes övezete

Natura 2000 területek övezete

Árvízi kockázatkezelési terület övezete
16
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Új beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete

Nap-és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete

Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete
17
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A tervezett módosítások az érintett övezetekre vonatkozó előírásoknak megfelelnek.

3.2.3

A tervezési területet biológiai aktivitás értékének 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 a II. sz. tervezési területen új beépítésre szánt terület
kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitás érték számítás szükséges.
A II. sz. tervezési terület jelenlegi és tervezett biológiai aktivitás értékének differenciált
számítása:

Összes

Terület mérete
(ha)

Értékmutató

Terület mérete
(ha)

Értékmutató

Tervezett
biológiai
aktivitás
mértéke

Egyszintű
Épület
Burkolat
nélküli
vagy
lélegző
burkolatú

2,636
2,374

5
0

13,18
0,00

Háromszintű
Épület

2,062
2,413

7
0

14,43
0,00

0,950

1

0,95

Burkolat nélküli
vagy lélegző
burkolatú

1,485

1

1,49

5,960

Jelenlegi
biológiai Terület tervezett
aktivitás felületminősége
mértéke

14,13

5,960

Összesítés
A módosított terület meglévő biológiai aktvitás értéke
A módosított terület tervezett biológiai aktvitás értéke
Biológiai aktivitás érték növekedés

15,92

Különbözet

Terület jelenlegi
felületminősége

Sorszám/
Terület

FELÜLETMINŐSÉG ALAPJÁN

1,79

14,13
15,92
1,79

A számítások alapján a Tervezési terület biológiai aktivitásértéke a módosítás után 12,66 %-kal
nő.
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A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

4.1
4.1.1

TH-19-02-10 sz. dokumentáció

SZ-1/M1, SZ-1/M2, SZ-2/M, számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású
4.1.2

Rendelettervezet
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-1/M1, SZ-1/M2, SZ-2/M” tervlapokon „tervezési terület határa” jellel
határolt területre vonatkozóan az „SZ-1/M1, SZ-1/M2, SZ-2/M” tervlapok lépnek.
2§ A HÉSZ 15.§ kiegészül az alábbi szövegrésszel:
L f-14

O

30/50

4,5

600

0,5

jelű építési övezet

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet
szállító jármű számára önálló parkolóhely,
önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások
A zöldfelület legkisebb mértéke
A telek legkisebb méretei

Teljes közművesítettség
50 %
Terület: 600 m2

Oldalhatáron álló
A beépítési mód
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5
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A beépítettség legnagyobb mértéke
A megengedett épületmagasság
L f-15

O

30/50

4,5

800
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30 %
Maximum: 4,5 m
jelű építési övezet

0,5

Megengedett használat

Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet
szállító jármű számára önálló parkolóhely,
önálló garázs

A közművesítettségre vonatkozó előírások
A zöldfelület legkisebb mértéke
A telek legkisebb méretei

Teljes közművesítettség
50 %

A beépítési mód

Oldalhatáron álló
Előkert mélysége: min. 5 m

Terület: 800 m

2

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke
30 %
A megengedett épületmagasság
Maximum: 4,5 m

3§ A HÉSZ 17.§ (3) bekezdésben a

Gksz-3

SZ

1,5

50

30

-

-

5000

”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Gksz-3 jelű építési övezet
20
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-

21,0

Az építhető terepszint feletti
szintek száma

Legnagyobb (m)

Az épület
megenge
dett
építmény
magassá
ga

Legkisebb (m)

Területe (m2)

Mélysége (m)

Szélessége (m)

A beépítéshez
szükséges telek
legkisebb

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

Övezeti jel

Beépítési mód

„Gksz-3 jelű építési övezet

3

Megjegyzés

Egyéb előírások

Környezetterhelési
határértékek
meghatározásánál
a hatályos
rendeletek1,2,3
alkalmazandóak

Gksz-3

SZ

1,5

50

30

-

-

5000

Legnagyobb (m)

Az épület
megenge
dett
épületma
gassága

-

21,0

Az építhető terepszint feletti
szintek száma
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Legkisebb (m)

Területe (m2)

Mélysége (m)

A beépítéshez
szükséges telek
legkisebb

Szélessége (m)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

Beépítési mód

Övezeti jel
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5

Megjegyzés

Egyéb előírások

Környezetterhelési
határértékek
meghatározásánál
a hatályos
rendeletek1,2,3
alkalmazandóak

„
4§ A HÉSZ 17.§ (3) bekezdés a következő táblázattal egészül ki:

Gksz-2

SZ

1,5

50

30

-

-

1500

-

9,5

Az építhető terepszint feletti
szintek száma

Legnagyobb (m)

Az épület
megenge
dett
építmény
magassá
ga

Legkisebb (m)

Területe (m2)

Mélysége (m)

Szélessége (m)

A beépítéshez
szükséges telek
legkisebb

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

SZTM
(szintterületi mutató-M2/M2)

Beépítési mód

Övezeti jel

Gksz-2 jelű építési övezet

3

Megjegyzés

Egyéb előírások

Környezetterhelési
határértékek
meghatározásánál
a hatályos
rendeletek1,2,3
alkalmazandóak

5§ A HÉSZ 17.§ (4) bekezdésben a
„/4/A Gksz-2 gazdasági területen beépítési illetve telekalakítási igény felmerülése esetén
a teljes területre részletes szabályozási tervet kell készíteni.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„/4/A Gksz-2 gazdasági területen az előkert minimum 5 m, az oldalkert minimum 5 m a
hátsókert minimum 10 m.”
6§ A HÉSZ 17.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
/5/ A Gksz-2 és Gksz-3 építési övezet telkén a zöldfelületek a biológiai aktivitásérték
szintentartása érdekében háromszintű zöldfelületként alakítandók ki.
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7§ Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 15. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
Rábapatona község képviselőtestületének 8/2003. (V.05.) számú rendelete a település helyi
építési szabályzatáról módosul.
Az SZ-1/M1, SZ-1/M2 szabályozási tervlapokon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-1 jelű
szabályozási terv hatályát veszti. Az SZ-2/M szabályozási tervlapokon szabályozott területre
vonatkozóan az SZ-2 jelű szabályozási terv hatályát veszti.
8§ Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő
eljárásokban kell alkalmazni.

……………………………..
jegyző

……………………………..
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: Rábapatona, 2019 .....................................................
……………………………..
jegyző
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LEÍRÁS
A szabályozás alapelvei

Az I. számú tervezési területen a kijelölt lakóterület vonatkozásában a HÉSZ falusias
lakóterületekre vonatkozó előírásai kerülnek alkalmazásra ezen a területen is. A területen
oldalhatáron álló beépítés tervezett a lakóterületekre vonatkozó, a településen jellemző egyéb
beépítési paraméterek alkalmazásával.
A területen belüli lakóutcák 12 m szabályozási szélességgel kerülnek kialakításra.
A volt agárpálya melletti jelenlegi lakótömbön belüli övezeti paraméterek közül csak a
telekterületre vonatkozó paramétert módosítottuk, annak érdekében, hogy az agárpálya szélén
kialakuló új utcára a meglévő tömb hátsókertjeinek felhasználásával is kialakulhassanak új
ingatlanok, a meglévő telekméreteket is figyelembe véve.
A II. számú tervezési területen az övezeti előírások nem módosulnak, csak a Tutti Kft. telkét érintő
Gksz-3 övezetben előírt maximum 3 szint kialakíthatóságát növeljük 5 szintre, annak érdekében,
hogy a cég által tervezett új épület a tervezett funkciókkal és technológiával megvalósulhasson.
A gazdasági területen belül tervezett feltáró utak a tehergépjármű forgalom követelményeinek
megfelelően 16 m szabályozási szélességgel kerülnek kialakításra.
A lakóterületen belül tervezett, telekméretekre vonatkozó paraméter módosítás a III. számú
tervezési területen úgy került meghatározásra, hogy a Dózsa György utca menti telkek
beépíthetősége biztosított legyen a mai igényeknek megfelelő telekméretek kialakítása mellett,
valamint a tömbben az utcára nyíló eltérő helyzetű (fekvő, illetve sajátos alakú) telkek
beépíthetősége is lehetővé váljon.

4.2.2

A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása

A beépítésre szánt területek nagysága a településen kismértékben nő a II. számú tervezési
területen tervezett gazdasági terület és erdőterület határának korrekciójának megfelelően.
Az I. sz. tervezési területen biztosított lesz az eddig használaton kívül lévő agárpálya lakóterület
céljára történő igénybevétele.
A II. sz. tervezési területen a tervezett feltáró utaknak megfelelően biztosított lesz a tervezett
gazdasági terület telkeinek optimális közlekedési megközelíthetősége. A gazdasági terület és
erdőterület területfelhasználási egységek határának korrekciója által a gazdasági területen belül
megfelelően hasznosítható méretű ingatlanok alakíthatóak ki. A Tutti Kft. telkén a Gksz-3
övezetben a tervezett szintek számának növelésével a cég által megvalósítani kívánt
raktárkapacitás biztosítható lesz. Itt az egyéb építési paraméterek nem változnak.
A III. sz. tervezési területen a lakóterületi tömbben történő telekméretekre vonatkozó paraméterek
módosítása lehetővé teszi az eddig nem megosztható, illetve speciális helyzetű vagy alakú telkek
megosztását, illetve beépíthetőségét.

4.2.3

A szabályozási
vonatkozásai

terv

módosítás

önkormányzatot

terhelő

pénzügyi

A szabályozási tervmódosítás előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest további
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak.
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KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
Tájrendezési javaslat

A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre
kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. A növényalkalmazásra vonatkozó
javaslatok jelen módosítás során is érvényesítésre kerültek.
A tervezett módosítások táj és természetvédelmi szempontokat közvetlenül nem érintenek.
Az I. számú tervezési terület jelenleg kivett belterületi ingatlan (sporttelep). A településrendezési
tervben a tervezési terület különleges területből lakóterületbe történő átsorolása tervezett.
A tervezési terület érintkezik az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területét képező
területekkel, valamint közel helyezkedik el a szintén a közösségi jelentőségű Natura 2000
élőhelyek közé tartozó Rába-folyó vízfelületéhez. A környező védett területek érdekeit a területen
történő zöldfelületek kialakításánál figyelembe kell venni.
A II. sz, tervezési területen a fásított területen túl, az épületek körül kialakítandó növényzet
egyrészt térhatároló, tértagoló szerepű, díszítő értékű, másrészt kondicionáló hatású legyen. A
biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében a telken belüli zöldfelületeket háromszintűen
kell kialakítani.
A növényzettelepítésnél a zöldfelület-alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, a
természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos, kerülendő a merev fasorok
alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését csoportos telepítéssel kell
lágyítani.
A növényzet legyen három szintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint), vagyis a zöldfelület
területének minden 150 m2-ére legalább 1 db lombos fa, 40 db cserje és a többi, nem burkolt
területre gyep vagy talajtakaró kerüljön. A növényzet a helyi klímát jól tűrő, betegségekkel
szemben ellenálló legyen, igazodjon a területen levő növényekhez, tartalmazzon magas
díszítőértékkel rendelkező fajokat is. A telepítendő növényeknél a tájban honos fajok használatát,
valamint a kultúrfajokat előnyben kell részesíteni más exótákkal szemben. A díszítő értékük miatt
használt igényesebb fajok a teljes növényhasználat 10%-át ne haladják meg. A gyümölcsfák, a
gyenge, könnyen törő ágrendszerű, a mérgező levélzettel rendelkező, a szúrós, tövises növények
használatát itt is kerülni kell. A fa- és cserjefajok meghatározásánál előnyben kell részesíteni a
táj karakteréhez illeszkedő, jellegzetes, honos növényeket, a megjelenés gazdagításához
azonban a települési klímához és az épített környezet képéhez jobban igazodó fajok is
felhasználhatók.
Cserjék közül az alábbi fajok alkalmazása javasolt: galagonyák, vadrózsa, fagyal,
veresgyűrű som, húsos som, mogyoró,
továbbá lehet még: Euonymus europaeus (csíkos kecskerágó)Viburnum lantana (ostormén
bangita), Philadelphus x coronarius (közönséges jezsámen), Spiraea x vanhouttei
(közönséges gyöngyvessző) Hibiscus syriacus (mályvarózsa) Lavandula angustifolia (fás
levendula) Forsythia x intermedia (aranyvessző) Hydrangea arborescens (fás hortenzia)
Paeonia lactiflora suffruticosa (fás bazsarózsa) Potentilla fruticosa (cserjés pimpó) Salvia
officinalis (zsálya) Spiraea sp. (gyöngyvessző) Syringa vulgaris (orgona)
A zöldfelületek kialakításánál az I. és II. sz. területen is 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.
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A mérgező részeket tartalmazó növények, allergén növények, a kártevők által gyakran károsított,
átlagosnál több ápolási és fenntartási munkát igénylő növények mellőzendők.
A területeken tervezett utak mentén 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.
Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület is kijelölésre került, a biológiai aktivitás
érték szintentartását igazoló számítást mellékeltük.
A III. számú tervezési területen tervezett módosításnak tájrendezési vonatkozása nincs.

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 az I. számú tervezési terület része határos az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó
területével, valamint az I. és II. terület is a tájképvédelmi terület része, a területen történő
bármilyen fejlesztési tevékenység során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi
szempontokra.

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 területek vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján
megvalósítható építmények elhelyezése.
A II. sz. tervezési terület környezetében található az Ikrény-Lesvári csatorna, amelynek mentén
3,0 m-es parti sávot kell biztosítani.
Az I. sz. tervezési területen az elsőrendű árvízvédelmi töltés mentett oldali 110 m-es fakadóvíz
veszélyes sávjára a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozásokat be kell tartani.
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.
25
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT
Rábapatona településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás

4.3.2.2.

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

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 módosítások számottevő mértékben nem növelik a területek forgalmát, valamint
jelentős saját emissziójuk sincs.

4.3.2.3.

Föld- és talajvédelem

A tervezési területek felszíni szennyeződésre fokozottan érzékenyek, ezért különös figyelmet kell
fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.
A területeken 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.
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 területeken tervezett beruházások megvalósítása során
humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes
hatóságtól.

4.3.2.4.

Klíma, éghajlati viszonyok

A tervezett módosítások a terület klímájában érzékelhető változást nem okoz.

4.3.2.5.

Élővilág

A tervezett módosítások a környezet élővilágára érdemi hatással nincsenek.

4.3.2.6.

Épített környezet
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A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.

4.3.2.7.

Zaj és rezgésvédelem

A területeken kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben
foglaltak betartandók. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben meghatározott
határértéket kell figyelembe venni.
A tervezési területeken 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 72/2013. (VIII.27.) VM
rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben:
15 01 02
15 01 02
15 01 03
15 01 10*
15 02 02*
16 06 02*
16 06 03*
17
19 08 09
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 27*
20 01 28
20 03 01
20 03 07
20 03 09

papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fa csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok
nikkel – kadmium elemek
higanyt tartalmazó elemek
Építési és bontási hulladékok teljes spektruma
olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek
papír és karton
üveg
biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01
27*-től
egyéb települési hulladékok
lom hulladék
közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék

A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a 309/2014
(XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
A keletkező települési hulladékok kezelését a 2014. évi CLXXXV 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.
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4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat
Az I. sz. tervezési területen kialakítandó lakóterület a Zrínyi utca folytatásában megvalósuló 16 m
szabályozási szélességű közterületről kerül feltárásra. Erről a gyűjtőútról nyílnak a tervezett
lakóterület lakóutcái, amelyek egységesen 12 m szabályozási szélességgel kerülnek kialakításra.
A II. sz. tervezési területen a gazdasági területet feltáró utak a teherforgalom igényeinek
megfelelően 16 m szabályozási szélességgel kerülnek kialakításra.
A III. sz. tervezési területen tervezett módosítás közlekedésfejlesztési igénnyel nem jár. A
módosítások által lehetővé tett telekalakítások feltárása a határos kialakult közterületek felől
biztosított.

4.3.4. Közműfejlesztési javaslat
I.sz. tervezési terület:
Villamos energia ellátás
A tervezett lakóterület villamos energia hálózata a Zrínyi utcába vezető 20 kv-os
középfeszültségű vezetékre csatlakoztatható.
A villamos energia-ellátása saját lecsatlakozással történik a középfeszültségű hálózatról, saját
transzformátorral. A rendelkezésre álló kapacitás elegendő a fejlesztési igények kielégítésére.
Vízellátás, szennyvízelvezetés
A terület ellátása a községi víz- és szennyvízhálózatra való rákötéssel megvalósítható. A terület
ellátása körvezetékkel történő kiépítéssel tervezett.
Gázellátás
A vezetékes gázellátás a községi hálózatra csatlakozással megoldható.
Felszíni vízelvezetés
A területen összegyűjtött felszíni vizeket telken belül kell szikkasztani. A vízelvezetés a
szennyezést kizáró megfelelő műtárgyak közbeiktatásával kerüljön kialakításra. A tervezett
közterületek felszíni vízelvezetése nyíltárkos rendszerben tervezett a mellékelt
mintakeresztszelvényeknek megfelelően. Az I. számú tervezési területen a csapadékvizek
kezelésén túl az árvízkor megjelenő fakadóvízek kezeléséről is gondoskodni kell.
II. sz. terület:
Villamos energia ellátás
A gazdasági területen tervezett telephelyek villamos energia-ellátása saját lecsatlakozással
történik a középfeszültségű hálózatról, saját transzformátorral. A rendelkezésre álló kapacitás
elegendő a fejlesztési igények kielégítésére.
Vízellátás, szennyvízelvezetés
A jelenleg a területen működő egy cég vízfelhasználása döntő mértékben csak szociális jellegű,
technológiai vízellátás nem szükséges, így a felhasznált vízmennyiség nem jelentős.
Jelenleg a vízellátás saját fúrt kútról történik, a szennyvíz gyűjtése telken belüli zárt
szennyvíztárolóval megoldott. Mivel a meglévő kút vize csak jelentős költséget jelentő tisztítás
után válik felhasználhatóvá, a cég tervezi a vezetékes hálózatra való rákötést. A terület ellátása
az ikrényi víz- és szennyvízhálózatra való rákötéssel tervezett.
Gázellátás
A terület vezetékes gázellátással való ellátása az ikrényi út mentén húzódó vezetékről
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.
A III. számú területen tervezett módosítás közműfejlesztési igénnyel nem jár.
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4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás)
Az I. és III. sz. tervezési területek a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő
infrastrukturális elemeket nem érintik.
A II. sz. tervezési terület a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális
elemek közül az Antenna Hungária tranzit hálózatát érinti, amely a tervezési területen halad át.
A tervezett építmények elhelyezésénél ennek figyelembe vétele szükséges.

4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány
A tervezett módosítással érintett területek közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket.
A tervezési területek környezetében műemlék nem található.
A II. számú tervezési terület a 92125 számú „Lesvár-dűlő” régészeti lelőhely közvetlen
környezetében van, a tervezett fejlesztéseket ennek figyelembe vételével kell megvalósítani.
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.
Irodalomjegyzék
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI
OTrT VÁTI

5.

TERVJEGYZÉK

Á-1
T-1/M1
T-1/M2

Áttekintő helyszínrajz
Településszerkezeti terv 1. terület – Kivonat és Módosítás
Településszerkezeti terv 2. terület – Kivonat és Módosítás
Alaptérkép
SZ-1/K1 Szabályozási terv 1. terület – Kivonat
SZ-1/M1 Szabályozási terv 1. terület – Módosítás
SZ-1/M2 Szabályozási terv 3. terület – Kivonat és Módosítás
SZ-2/K Külterületi szabályozási terv 2. terület – Kivonat
SZ-2/M Külterületi szabályozási terv 2. terület – Módosítás
Mintakeresztszelvény
Mintakeresztszelvény
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