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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozat tervezete
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M = 1: 3 000, M = 1: 2 500
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tervezete
SZTm-1
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1. Előzmények, az eljárás fázisai
Győrzámoly község rendezési terve a 9/2016. (VI.6.) önkormányzati rendelettel és 110/2016.
(VI.6.) határozattal (a helyi építési szabályzatról) került jóváhagyásra.
A település képviselőtestülete 2017-ben a lakosság által beadott számos kérvényt és javaslatot
figyelembe véve elhatározta egy digitálisan készített rendezési terv módosítás elkészíttetését.
A készülő rendezési tervnél az önkormányzat kérésének megfelelően az érvényes rendezési
terv elhatározásait továbbra is figyelembe vettük. A lakossági kérelmeket, javaslatokat a
képviselőtestület többször tárgyalta, és külön-külön határozatban rögzítette támogatását,
illetve elutasítását. (lásd. terviratok)
Átnézeti térkép
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Előzetes tájékoztatási szakasz
Az előzetes tájékoztatási szakasz Győrzámoly településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
kapcsán 2017. április közepén vette kezdetét és 2017. május közepén került lezárásra.
Az előzetes tájékoztatási szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm.
Rendelet) 37. §-a alapján került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 nap állt a
hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához.
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az
önkormányzat:
Sorszám

1

2
3
4
5
6

Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat

Nem
nyilatkozott

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
(GY-02B/ÉP/1339-2/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
(4629_3/2017)
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(13071-0001/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
(GY/NEF/00514-2/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/2712-1/2017)
Budapest Főváros Kormányhivatal Útügyi Osztály
(BP/0801/413-1/2017)

cd
papír
cd
x
x

8

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

x

11
12
13

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(668-2/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály
(10087/2017)
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság
(VA-06/AKF02/4103-2/2017)
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
(1711/2457-1/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
(08000/2748-1/2017)

cd
cd
cd
x
x

14

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi
Bányakapitányság

x

15

Forster Központ

x

16
17
18

Abda Község Önkormányzata
(638-1/2017/A)
Ásványráró Község Önkormányzata
(433-2/2017)
Kunsziget Község Önkormányzata
(III/1-8/2017)

nem kíván
részt venni

cd

Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

10

részt
kíván
venni
papír+cd

7

9

Nyilatkozott, a
véleményezésben

x
cd
x
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19
20
21

Nagybajcs Község Önkormányzata

x

Vámosszabadi Község Önkormányzata
(649-2/2017)
Győrújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi
Kirendeltsége
(649-2/2017)

x
x

22

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

x

23

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

x

24

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

x

25

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

x

26

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Megyei Főépítész
(178-2/2017)

27

Győrladamér Polgármesteri Hivatal

28
29
30
31

32
33
34
35
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Veszprém Megyei Kormányhivatal
(VE-V/001/523-2/2017)
Országos Atomenergia Hivatal
(1005-1/2017)
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
(CS/9111-2/2017)
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmért Felelős Helyettes
Államtitkár
(KÖHÁT/1191/2(2017))
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet
(GYD-02/144-2/2017)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(KEF-5766-2/2017)
Budapest Főváros Kormányhivatal Útügyi Osztály
(BP/0801/413-1/2017)
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály
(GY/UO/NS/A/433/3/2017)

papír

x
x
x
cd
cd

papír+cd
x
Időn túl
tájékoztatott
papír+cd

Időn túl
tájékoztatott

A tárgyi módosítást érintő észrevétel érkezett az előzetes tájékoztatási szakaszban.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
"A 2. számú módosítás védett műemléki értékként is nyilvántartott régészeti lelőhelyet
nem érint, azonban a tervezett lakóterület áttervezését a rendezési terven jelölt formájában
a hivatal nem támogatja, mert az eltér a település történelmileg kialakult tagozódásától,
szerkezetétől, beépítési módjától."
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami
Főépítész
"A 2. számú módosítás kapcsán jelzem, hogy a tájékoztatásban közölt szabályozási
megoldás a kiinduló állapothoz képest bonyolultabb; a kisméretű lakótömbben
meghatározott három különböző övezeti szabályozás érthetetlen és nem felel meg az OTÉKban előírt normatív szabályozásnak."
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Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály
"Az 1. számú módosítás esetében a közforgalom eől elzárt magánutat ténylegesen el kel zárni
(kapu. sorompó), illetve közút jelzótáblák elhelyezéséve is: "Mindkét irányból behajtani tilos
(KRESZ 40, ábra) jelzőtábla alatt Magánút" (KRESZ 109/b. ábra) jelölni kell.
A2. számú módosításnál a T-alakú kialakítandó Utak szabályozás szélességét fel kel tűntetni
rajzon, A közút elhelyezésére - az útkategóiáknak megfelelően - az OTÉK 26 § (2) bekezdés
szerint minimális szélességű építési területet kell biztosítani.
A tervezett zsákutcákban a megfordulás ehetőséget biztosítani kel, Emiatt, ha szükséges a
szabályozási határokat is úgy kell kialakítani.
A 3. számú módosításnál a leíró szöveg 7,00 méteres utat ír, a rajzon 4,00 méter széles utat
jelöl. Ezt fel kell oldani. A Hatóság Javasolja a 7.00 méter szélességű út kiszabályozását.
A 4. számú módosítás esetében, hogy zárványtelkek ne alakuljanak ki, és minden ingatlan
rendelkezzen közúti kapcsolattal , ezért a három (033/22, 033/23,033/24 hrsz.-ú) ingatlant
össze kell vonni.
Az 5. számú módosítás esetében a kialakítandó ingatlan(ok) megközelítési lehetőségét
biztosítani kell. Közúti kapcsolat létesítése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
l. törvény 39. §-ban rögzítettek szerint kell eljárni."
A visszaérkezett eltérő vélemények megválaszolása:
A település történelmileg kialakult részeitől a jelen módosításban érintett terület elhatárolódik, így
nem változtat az ott kialakult tagozódáson. Ebből kiindulva nem indokolt a fejlesztés átgondolása.
A szabályozási megoldásra a jelen módosításnál az átjáró forgalom megakadályozása érdekében van
szükség. Így a folyópart és a zöldterületek közelsége természet közelibb hatást eredményez.
A feltáró út T-alakja megoldja a megfordulás lehetőségét.
A 3. számú módosításban a 7 méteres feltáró út elírás volt, a 4 méteres tervlapon szereplő út
elegendő, mivel csak egy telket szolgál ki.

A többi észrevétel a módosítások tekintetében teljesül.
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Véleményezési szakasz
Az véleményezési szakasz Győrzámoly településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
kapcsán 2017. június közepén vette kezdetét és 2017. augusztus közepén került lezárásra.
A véleményezési szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm.
Rendelet) 38. §-a és 39. §-a alapján került sor. Az véleményezési szakaszban 30 nap állt a
hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához.
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az
önkormányzat:
Sorszám

1

2
3
4
5
9
10
11
17

26

30
31
32

Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
(GYD-02/357-2/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
(4629-5/2017)
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(13071-0003/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/4617-1/2017)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(668-6/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály
(10.087/2/2017)
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság
(VA-06/AKF02/4103-4/2017)
Ásványráró Község Önkormányzata
(433-4/2017)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
Megyei Főépítész
(178-3/2017)
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
(CS/19431-2/2017)
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmért Felelős Helyettes
Államtitkár
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet

Nyilatkozott, a
véleményezésben

Nem
nyilatkozott

részt
kíván
venni

nem kíván
részt venni

papír+cd

cd

cd
x
cd
cd
cd
cd
cd

cd

cd
x
x

34

Budapest Főváros Kormányhivatal Útügyi Osztály

x

35

Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály

x

A tárgyi módosítást érintő észrevétel érkezett a véleményezési szakaszban

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu -7-

- Győrzámoly településrendezési eszközök felülvizsgálata

Msz.: 17011-

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami
Főépítész
1) Amint azt az előzetes tájékoztatási szakaszban jeleztem: A Korm. rendelet 2016.
december 30-án hatályba lépett módosítása kötelezővé teszi az önkormányzati
főépítész aktív közreműködését a településrendezési eszközök készítése és módosítása
során, különösen a Korm. rendelet 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi
elemek és azok részletezettségének meghatározásában, melyet az önkormányzati
főépítész írásban meg, Jelzett dokumentumot nem találtam a beküldött
dokumentációban. Kérem a hiányzó dokumentum pótlását.
2) "A 2. számú módosítás kapcsán az előzetes tájékoztatási szakaszban jelzett
észrevételemet fenntartom: a szabályozási megoldás a kiinduló állapothoz képest
bonyolultabb; a kisméretű lakótömbben meghatározott három különböző övezeti
szabályozás érthetetlen és nem felel meg az OTÉK-ban előírt normatív
szabályozásnak."
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
„Tájékoztatom, hogy a 3. sz. módosítással érintett Győrzámoly belterületi 683/5 hrsz-ú
ingatlan megszűnt, megosztották 683/6 és 683/7 hrsz-ú ingatlanokra.”
A visszaérkezett eltérő vélemények megválaszolása:
A hiányzó főépítészi javaslatot csatoltuk a terviratokhoz.
A bonyolultabb szabályozási megoldás miatt egyeztető tárgyalás szükséges.
Az ingatlan megosztással kapcsolatos tájékoztatást figyelembe vettük.
A többi észrevétel a módosítások tekintetében teljesül.

Az eltérő vélemények miatt eltérő vélemények egyeztető tárgyalása szükséges.

Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása
Győrzámoly Község Önkormányzata 2017. augusztus 22-én tartotta meg az egyeztető
tárgyalást Győrzámoly Önkormányzat Hivatalában.
A tárgyaláson megjelentek:
Győrzámoly Község Önkormányzata részéről: Horváth Gábor polgármester, Benes Gábor
önkormányzati képviselő
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet részéről: Végh
Csaba állami főépítész, Gyimóthy Ákos építésügyi hatósági szakügyintéző
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Talent Plan Kft. részéről: Németh Gyula, Halász Ferenc mérnökök

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Torma Viktória jegyző

A tárgyalás közös megegyezéssel zárul melynek tartalma:
1. Az OTÉK-kal ellentétes feltáró út kiszabályozása kikerül a tervből, helyette
magánúttal tárják fel a területet, mely kialakítás utáni fenntartása az ott élők és az
önkormányzat közötti megállapodás alapján történik.
2. Győrzámoly helyi építési szabályzata megengedi a maximum 10 telekig, maximum 80
m hosszúságú, 7,5 m széles magánút megvalósítását, melynek a módosítási pont eleget
tesz.
3. A helyi építési szabályzatban a magánutat nem zárható magánútként kell szabályozni.
4. A telkek előkerti vonala a tervezett területről szükségesség hiányában levételre kerül.
5. Az átjáró forgalom korlátozásában egyetértés volt. Így a lakók jobban magukénak
érzik az utcákat.
6. Jelen kialakítással a közművesítés költsége a felére csökkenthető, illetve nagyobb teret
nyújt a zöldfelületeknek.
7. A tömbön belül egységes övezeti jelet kell alkalmazni, melyben a telkek legnagyobb
mérete 600 m².

Az elhangzott észrevételek bedolgozásra az egyeztetés után megtörtént.
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2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való
összevetés
2.1 Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján:
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok
6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület,
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni;
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt
térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas
infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom
lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos
energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők
el.
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Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére
vonatkozó szabályok
9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi
építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól,
kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján
lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a
folyamatos kapcsolódás lehetőségét.
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK
12/A. § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.
A felülvizsgálat során az előírások figyelembevételezésre és betartásra kerültek.
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Az ország szerkezeti terve (Részlet)
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
találhatók az OTRT szerint:
országos kerékpárút törzshálózat főút
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és
egyedi építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme

A települést érintő országos övezetek az OTrT szerint:
•
•
•
•
•
•

országos ökológiai hálózat övezete
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
országos vízminőség-védelmi terület övezete
nagyvizi meder területének övezete

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu -12-

- Győrzámoly településrendezési eszközök felülvizsgálata

Msz.: 17011-

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu -13-

- Győrzámoly településrendezési eszközök felülvizsgálata

Msz.: 17011-

T P T A L E N T − P L A N Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu -14-

- Győrzámoly településrendezési eszközök felülvizsgálata

Msz.: 17011-

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint:
Országos ökológiai hálózat övezete
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete
16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
A tervezett módosítások az országos övezetek előírásaival nem ellentétesek.
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2.2 GyMS Megyei Területrendezési Tervvel való összevetés
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervről szóló:
12/2010. (IX. 17.) rendelet alapján:
1) A megye térségi szerkezeti tervéről szóló településre és környékére vonatkozó része:

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve)
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Győrzámoly a következő megyei övezetekben érintett:
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
- magterület övezete
- ökológiai folyosó övezete
- pufferterület övezete
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
- rendszeresen belvízjárta terület övezete
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A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint:
Magterület övezete
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban
az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó
természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális
örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
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(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki,
továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési
szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi
értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az
ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló
természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát,
karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
Az ajánlott megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint:

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete
27/C. § (1) A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület övezete
kijelölhető.
(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet az övezet által érintett terület
újrahasznosítási céljáról.
(3) Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a megye területrendezési terve
rendelkezhet arról, hogy az övezet által érintett területet a településrendezési eszközök
készítése során milyen területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.
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3. Rendezési terv tervezett módosítása
1. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
A Sólinka dűlő területén tervezett üdülőterületek áttervezése mellett döntöttek, hogy a telkek
az igényeknek megfelelően legyenek kialakítva.
A tavak kialakítása és a töltések kiépítése érvényes vízjogi engedély alapján megtörtént, a
megvalósult állapotról felmérés készült.
A telekkialakítást ennek megfelelően kívánják pontosítani.
A tó körül megvalósított töltésről kívánják az egyes telkeket megközelíteni, ezért a hatályos
rendezési terven jelölt út nyomvonalát módosítani szükséges.
Az üdülőterület észanyugat felől uralkodó szélirány és a tulajdonosokkal való egyeztetés után
véderdő sáv határolja.
Igény merült fel a szabályozás módosítására is azokban az övezetekben, amelyekben az
OTÉK előírásainál szigorúbb szabályozás volt érvényben.
A helyi építési szabályzatból kikerülne a 14.§ (4) bekezdés:
„Az üdülő területen kettőnél több telket összevonni építési tevékenység céljából nem lehet.”
Közlekedési és közmű hálózathoz kapcsolódás:
A területet zárt üdülőterületként kívánják hasznosítani, az egyes telkek megközelítése zárható
magánútról történne. Feltárása és a közművek biztosítása a (085) hrsz.-ú útról történik. A
csatornázást a későbbi kialakult, kiépített rendszerhez illeszkedve alakítják ki. A közművek a
mellette elhelyezkedő 078/1 hrsz.-ú horgásztó felől közelítik meg a telket. A kapcsolati
kiépíthetőségek az RTm-2 és az RTm-3 tervlapokon láthatóak.
A módosítás hatására lehetővé válik a valós állapotokhoz igazodó üdülőtelkek kialakítása a
tulajdonosi igényeknek megfelelően.
A tervezési területen a biológiai ektivitás-érték szintentartásáról gondoskodni kell.
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Hatályos állapot:

Tervezett állapot:
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2. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
Győrzámoly Község Önkormányzata a Parti sétány, Zátony utca, Béke utca által határolt
tömb, még be nem épített részének (065/10 hrsz) szabályozási tervének módosítását határozta
el a következők szerint:
•
•
•
•
•

A tömbben a 600 m2 megengedett legkisebb telekméret lesz egységesen,
A Zátony utca és a Parti sétány kereszteződése módosul, a két utca közvetlen
kapcsolata megszűnik,
A tömbben lévő előkerti szabályozási vonal megszűnik szükségesség hiányában,
A Parti sétány melletti közpark területe kibővül a Zátony utcáig,
A tömbben létrejövő telkek feltárása egy tömbbelső nem zárható magánútról történik,
melyet megépülte után a tulajdonosok tartanak fenn.

Az úthálózati csatlakozásnál a Parti sétány zsákutcává alakul, így az úthálózati kapcsolatot
elvesztő telkeket belső feltáró magánút szolgálja ki. Ez a terület átjárhatóságát csökkenti,
viszont nyugodtabb, természetközelibb állapotok alakulnak ki, illetve a közpark területe is
bővül.
A már kialakult közműhálózatok továbbra is használatban maradnának, ahol szükséges (a
tömbfeltáró úttal érintett telkek esetében) a 366 hrsz-ú út felőli közművekről lecsatlakozással
oldhatóak meg. A kapcsolati kiépíthetőségek az RTm-2 és az RTm-3 tervlapokon láthatóak.
A módosítás célja: A telek megosztás feltételeinek megteremtése, a jogszabályoknak
megfelelő módosítással.
A módosítás hatása: A módosítás fokozhatja az építési és letelepedési kedvet. A kisebb
telekméretre nagyobb az igény, így eladhatóbb telkek jönnek létre. A módosítással kedvező
tájolású telkek alakulhatnak ki, amelyek a kertkapcsolata a közeli természeti területekhez
kötődhet.
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Hatályos állapot:

Tervezett állapot:
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3. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
A Győrzámoly 683/5 hrsz-ú telek megosztásából adódóan zárványtelek jött létre (683/7 hrsz.),
amely jelenleg nem rendelkezik közút kapcsolattal. Ahhoz, hogy a telekre a jogszerű bejárást,
illetve a közműcsatlakozásokat lehetővé tegyék, a rendezési terv módosítása szükséges.
A 913 hrsz-ú zöldterületen tervezi biztosítani az Önkormányzat a közúti kapcsolatot, egy 4
méter széles út kiszabályozásával.
A tervezett útkialakítás semleges a csatlakozó szomszédos település közlekedési hálózatához,
mivel a (1005) hrsz-ú út szolgál gyűjtő útként, illetve a kialakítandó út csak kapubehajtóként
funkcionálna. A győrzámolyi Búzavirág utca van szinkronban a tervezett győrladaméri
úthálózattal.
A módosítás célja: A zárványtelek problémájának feloldása.
A módosítás hatása: A módosítással a telek megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.
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Győrladamér úthálózati kapcsolata Győrzámollyal:
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Hatályos állapot:

Tervezett állapot:
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4. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
A Győrzámoly Község Önkormányzata a 033/11 hrsz-ú telek egy részén közmű műtárgy
elhelyezését tervezi, mivel a szomszédos közterületen nincs rá lehetőség.
A telek magántulajdonban van, a kerítés jelenleg is a tervezett telekhatárrendezés vonalában
van. Ahhoz, hogy a későbbiekben a tulajdonviszonyok ne okozzanak gondot, szükségesnek
tartják a rendezési terv módosítását, úgy, hogy a tervezett műtárgyat jogilag közterületen
lehessen elhelyezni.
A tervezett állapot a szomszédos közút terület szabályozási szélességének növelésével
elérhető.
Mivel az érintett tömben a 033/22, 033/23, 033/24 hrsz-ú telkek egy tulajdonban vannak, és a
valós használatuk is közös (a telkeknek a 033/22 hrsz felől van útkapcsolata), ezért nincs
szükség a kiszabályozott 12 m-es útra.
Hogy a módosítással ne alakuljanak ki zárványtelkek, de a valós állapotokhoz igazodjon a
rendezési terv, javasolt a három érintett telek összevonása.
A tulajdonosok kérésére a kialakítható legkisebb telekméret lecsökken 2000-ről 1500-ra.
A 034/1 hrsz-ú út rendezési terv szerinti szélessége lecsökken a tulajdonosok kérésére, mivel
a meglévő kialakult 13 m-es útszélesség is elegendő a szükséges közműveknek. Hogy a
módosítás a valós állapothoz igazodjon, lakossági kérésre szükségesnek tartják a rendezési
terv módosítását a 022/11, 033/21 és a 033/20 hrsz-ú telek mentén.
A közlekedési hálózat nem változik, mivel a szennyvízátemelő az úthálózat melletti telekből
leválasztott területen helyezkedik majd el. A szennyvízátemelő védőtávját nem határozza meg
szabályzat.
A módosítás célja: A közmű műtárgyak (szennyvízátemelő) közterületen történő elhelyezése,
és a tulajdonosi igények figyelembevétele.
A módosítás hatása: A tulajdonviszonyok a tervezett használatnak megfelelően rendeződnek.
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Hatályos állapot:

Tervezett állapot:
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5. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
A 469 hrsz-ú telek tulajdonosa kérvényezte az Önkormányzatnál, hogy a telek megosztását
tegyék lehetővé.
A telek a Dr. Pécsi Gyula utca és a Kossuth Lajos utca felől is rendelkezik utcafronttal,
viszont az övezeti jelben meghatározott 16 méteres minimális telekszélességet nem tudja
teljesíteni a telek Dr. Pécsi Gyula utca felőli vége. A tulajdonos a szomszédos ingatlanok
tulajdonosaival nem tudott megegyezni, így a szükséges telekszélességet nem tudja elérni.
A telek tömbfeltáró úttal érintett.
A telek megosztása támogatható abban az esetben, ha a megosztás a tervezett tömbfeltáró út
valamely szabályozási vonala mentén történik, mert ezzel a kialakuló állapot a tervezett út
kialakulását támogatja.
A telkek közműellátottsága a már kialakult közúthálózat felől megvalósult, a kialakítandó
tömbfeltáró út felől pedig a Rákóczi út felőli rákötéssel oldható meg. A kapcsolati
kiépíthetőségek az RTm-2 és az RTm-3 tervlapokon láthatóak.
A módosítás hatása: A hasonló helyzetű telkek megoszthatóvá válnak, és a tömbfeltáró utak
kialakulása elkezdődhet az eltérő tulajdonosi szándékok mellett is.
A Helyi Építési Szabályzatba bekerülne az alábbi mondat:
10.§ (17) A tömbfeltáró úttal érintett kialakult (80%-ban beépített) tömbökben fekvő két útról
megközelíthető telkek, megoszthatók abban az esetben is, ha a létrejövő telkek méretei nem
teljesítik az övezeti jelben előírtakat, de csak a tervezett tömbbelső út szabályozási vonalai
mentén.
Elvi ábra:
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6. sz. módosítás
A módosítás célja, bemutatása:
Konkrét önkormányzati fejlesztés okán merült fel az igény, hogy a 278 hrsz-ú ingatlan
tömbjében az épületmagasságot növelni szükséges. (Iskola út - Liget út – Szent István utca által
határolt tömb.)
Az önkormányzat pályázati forrásból egészségház építését határozta el egy meglévő ingatlan
átalakításával.
Az örökségvédelmi hatóság javaslatára azonban teljes értékű emeleti szintet kívánnak
bővítésként a meglévő épületre ráépíteni, ezzel viszont a hatályos szabályozási terv által előírt
épületmagasságot túllépné a tervezett épület.
Az önkormányzat a fentiek miatt a jelenleg hatályos 8,5 méteres épületmagasságot 10,5 méterre
növelné.
A módosítás hatása: A tervezett önkormányzati beruházás az örökségvédelmi hatóság
javaslatával összhangban lévő épülettömeggel tudna megvalósulni, amely a településképet
kedvezően befolyásolná.
Hatályos állapot:
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Hatályos övezeti jel:
Vt

O-SZ
50
8,5
450-14
30

Tervezett övezeti jel:
Vt

O-SZ
50
10,5
450-14
30
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4. Biológiai aktivitásérték
Az Étv. 8.§ (2) bek. b) értelmében a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás
értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. A számítást a 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért területnagysága és az adott
terület értékmutatójának szorzata) végezzük el.

1. terület:

2. terület:
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3. terület:

4. terület:

A település rendezési tervének módosítása során nem csökken a biológiai aktivitásérték
a település közigazgatási területén.
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Győrzámoly
Rendezési terv módosítás

Terviratok
Partnerségi iratok
Indító határozatok
Települési főépítészi javaslat
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai
1. Véleményezési szakasz iratai (vélemények)
Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása
2. Véleményezési szakasz iratai (vélemények, véleményezést lezáró határozat)
Végső szakmai vélemény

Győtzárnoly Község Önkotmányzat Képüselő-testiiletének
2/2017. (III. 1.) önkormányzati

rendelete

a településfejlesztéssel és településtendezéssel, a települési arculati
kézikön},wel és a településképirendelettel összefüggő partnerségi
e gye zte té § szab á\y aitól
Győtzámo|y Kőzség Önkormányzatánakl{épviselő_testiilete Magyatotszág Alaptőwénye 32. cikk
(2) bekezdésébenmeghatatozott eredeti jogalkotói hatískötében, Magyatország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontiában és a Magyatotszág h.lyr önkotmínyzatutőI szőlő 2011, éi
CL)OO(X. törvény 13, § (1) bekezdés 1. pontjában meghatztozott feladatkötében eliáwa a
következóket tendeli el:

1.

Általános rendelkezések

§ (1) E tendelet hatálya Győtzámoly község (a továbbiakban: telepiiLlé$ köztgazgztásí tertietéxe
r.onatkozó telepiiLlésfejlesztési koncepció, integrált telepüésfejlesztési sttatégia, telepiiLlésképi
arculatr kézikönp, telepiilésképi tendelet és a településtendezési eszközök készítésénekvagy
módosításának ellátásáta terjed kr.
(2) Az egyeztetésben részwevők (a továbbiakban: pattnerek) köre:
a) a telepiiLlésen bejelentett lakóhellyel vagy tattózkodási hellyel tendelkező természetes személy;
b) a telepiilésen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel tend ekező vál]alkozás;
c) a telepiiLlésen tevékenykedő, nyi]vántatott étdekképwiseletr szefvezeti
d) a bejegyzett civil szeívezet, amely a telepii{ésen múködik;
e) a telepiilésen működő, jogszabáIyban elismert egyház.
1.

2.

A partnetek tájékoztatásínak mód|a és eszközei

2. § (1) Győtzámo|y I(özség Önkormányzata (a továbbiakban: ő*otmányzat) a pattnetek

táléioztatásának elősegítésérea ww§/.gyotzamoly.hu önkormányzati honlapon kiiLlön táthelyet
biztosít a parmerségi egyeztetés sotán keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége
céliából.
(2) A széleskörű tájékoztatás étdekében a polgármestet a telepiiLlésfeilesztési koncepciótÓl, az
integtált telepiilésfejlesztési sttatégiától és a településtendezési eszközökről, valamint egyes
telepüésrendázési sajátos jogintézményekról szóló kotmány tendeietben meghatározott módon
tljékoztagz a p ataet eket.
(3) Á telepiilésfejlesztési koncepciótó1, az tntegrált telepiiüésfeilesztési statég§tőI, a
telepiiléstendizési eszközökről, a telepüési arculati kézikónlwtől és a településképi tendeletrŐl az
egyeztetési eljfuás módjátől és zz egyeztetés szakaszátőI fiiggően jelen tendelet_ mellékletében
Űgh^tatozott helyen és módon a polgármestet az éttelmezéshez szükséges tészletezettségúés
szü"kség esetén alátámasztó munkarészeket tattaLmazó tájékoztatást közöl, melynek
felhívást tesz közzé az önkormányzan horrlap főoldalán,
megjelenésétól
*Á
(4)
hkosságr fórum meghívóját annak időpontját megeLőzően legalább 8 nappal, a helyben
szokásos, hatékony mődolközzé ke1l tenn|

3.

A partnetségi észtevételek,iavaslatok közlésének és nyilvántatásának tendje

3. § (1) Á kőzzétett tájékoztató alapján a parmetek a tájékoztatás megjelenésétkövetó 8 napon
beliiLl észrevételeket,javasiatokat tehemek az alábbi módokon:
a) paplt apoa az öllkotmányzt hivatalában, nyitvatatási idóbefl töfténó személyes leadással,
b; i..,étt".ruz önkormányzar cím ére (9172 Győtzáno|y, Rákóczi u. 45.) tötténő megküdéssel,
cj elekttonikus levéIben a gyotzamo\y@gyotzamoly.hu e_mail címre töítéflő megkiildéssel.
az írásbeü észtevételek, iavaslatok megtételéfea
1i; lakossági főnlrr- tattási esetén a paímeteknek
lairossági fárumot követő 8 napon beliil, az (1) bekezdésben meghatátozott módokon van
lehetósége.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észtevétel,javaslat önkotmányzathoz tötténő

beétkezésénekidejét kell a hatátidó szempontjából megtaítottnak tekintefli.
(4) Á beétkezett észrevételeket, javaslatokat n őnkormányzatt íőépitészösszegzi, amelyet
ügyiatban el kel1 elhelyezni.

4.

lz

A parmerségi észrevételek, iavaslatok dokumentálásának rendje

(1) A hatáddőben beétkezett észtevételeket és javaslatokat az őnkormányzat: főépitész
m"goa"gírlju, valamint véleményezéstemegkiiüdi a telepiiLlésfejlesztési koncepcó, lntegtált
telepiilésfeilesztésisüatégia, a telepiiléstende zési eszköz, telepiilési atculan kézikönW :^gy
telepiiLlésképi rendelet készítésévelmegbízott tewezőnek, aki szakmai űáspongárő| zz
önkormányzati főépítésztaz egyeztetett idón beliil fuásban tálékoztaqa.
valamennyi
Q) Az őrtkormályzatl főépitész a tetvezői szakmai vélemény figyelembe vételével
érdemi észrevéteke, 1^1í^sl^ú^ valaszt áMt össze. Áz elfogadásta nem kerÜŐ észtevételekre,
javaslatokta adott választ &demi indokolással kell ellámi.
(3) Az el nem fogadott észtevételek, javaslatok indokolását az önkotmányzai ÍŐépitész összegzi,
amüet a képviselő-testiilet döntése után a polgárme stet kőzzé tesz a 2. § (1) bekezdésben
meghatárczon tírhelyen és eről hitdetrnénlt )elentet meg az őlkotmányzati honlapon. Az
ősszegzést az ügyiratban el kell helyezni.

4.

§

5.

A nyilvánosságot biztosító intézkedések

5. § (1) Valamennyi elfogadott koncepció, straté§ia, telepüéstendezési eszköz, telepiilési atculati
kézikönry és telepiiLlésképi tendelet jóváhagyását, küirdetédétkövető 15 napon belül a
polg"írmester az elfogadott dokumentumot telies tetjedelmében feltölti 2, § (1) bekezdésében
Áeghatárczott táthelyte, továbbá a telepiiLlésfeilesztési koncepciótó1, az integtált

telepiilésfeilesztési sttatégifuól és a telepüéstendezési eszközökről, valamint egyes
te§ii,léstendezési sajátos jogintézményektól szóló kormány rendelet 43. § (2) és a 43/B. § (1)
bekezdései szetint jár el.

2

6.

Zátó tendelkezések

6, § (1)Jelen rendeler a kíutdetésétkövetó napon lép hatályba.

Győuámoly, 2017. íebruár 28.

_l

Vittaria
^J
iegyző

dr. TornlJ

Gábot
polgármestet
,th

Zfuadékl
A tendelet i.ihirdewe
Győtz árnoly, 2017. mfucius

i

1.

Győzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017 .
a

(lI.1.) önkormányzati íendelete

és településtendezéssel, a telepíilésiarculati kézikönywel és a
településfeilesztéssel
településképi tendelettel összefiiggő parmetségi egyeztetés szabáIyaitől
.r{ltalános indokolás

Magyatotszág helyi önkormány zztastóI szőIő 2011. 6,i CDoo(Ix. törvény 13, § (1) bekezdése
ételtn]ben , á.púé.f";l.."tésés a telepiiléstendezésa he\i önkormányzlt feladata, A tendelet
célja a he\yi parmetségi egyeztetés szabályalaak a telepiilésfejlesztésikoncepcióról, az ntegtá|t

A

valamint egyes
tetepiiLlésfejlesztési sttatégiától és a telepii{éstendezési eszközökről,
tendeletnek
Korm.
8.)
jogintézményekról
szóló
314/2012.
telepüésrendezési sajátos
§I.
megfeleló megalkotása.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz

Átabnos tendelkezéseket

fo

gdmaz meg.
a 2. §-hoz

A partnetek táiékoztatzsálak mő$át

és eszközeit nevesíti,
a 3,

§-hoz

Á parmerségi észtevétele\ javas]atok közlésének és nl,tlvántanásárlak rcndjét ttt mlzza.
a 4.

§-hoz

A patmemégi észtevételek,javaslatok dokumentálásának tendjét fogaJmazza meg.
az 5. §-hoz

Á nyilvánosságot biztosító intézkedéseket tögzíti.
a 6. §-hoz

A

záLtó

rcldelkezés eket ta:ttnlmazza.

Győtzámoly,2077

.

feb2Át 28.

W

I

dt Totma viktótia
polgátmestet

iegyző

4

Melléklet Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez
Partnerek tájékoztatásának módjai a koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

A partnerségi tájékoztatás módja az eljárás különböző szakaszaiban
Településfejlesztési, településrendezési
tervfajta
Előzetes tájékoztatási szakasz

Véleményezési szakasz

Végső szakmai
véleményezési
szakasz

Elfogadás után

Településfejlesztési koncepció készítése

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.

Településfejlesztési koncepció módosítása

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- önkormányzati honlapon

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.

Integrált településfejlesztési stratégia
készítése

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.

Integrált településfejlesztési stratégia
módosítása

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- önkormányzati honlapon

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.

A partnerségi tájékoztatás módja az eljárás különböző szakaszaiban
Településfejlesztési,
tervfajta

településrendezési
Előzetes tájékoztatási szakasz

Teljes eljárás

Egyszerűsített
eljárás

Településrendezési
eszközök
(helyi építési szabályzat,
szabályozási terv,
szerkezeti terv)

Tárgyalásos
eljárás

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

x

x

Véleményezési szakasz

Végső szakmai
véleményezési
szakasz

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

nincs partnerségi
tájékoztatás

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

nincs partnerségi
tájékoztatás

Partnerségi egyeztetés van csak.
A Kormány által rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a
felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt
történő módosítás esetén:
- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- önkormányzati honlapon

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.
nincs partnerségi
tájékoztatás

Minden más esetben:
- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

Állami főépítészi
eljárás

x

Partnerségi egyeztetés van csak!
- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- önkormányzati honlapon

Elfogadás után

nincs partnerségi
tájékoztatás

A partnerségi tájékoztatás módja az eljárás különböző szakaszaiban
Településfejlesztési, településrendezési
tervfajta
Előzetes tájékoztatási szakasz

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

Véleményezési szakasz

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen
- helyi lapban
- önkormányzati honlapon
- lakossági fórumon

Végső szakmai
véleményezési
szakasz

Elfogadás után

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.
Monitorozás. Évente
egyszer az önkormányzati
főépítész/polgármester a
beérkezett véleményeket
kiértékeli és ismerteti a
képviselő-testülettel.

x

Önkormányzati honlapra
feltöltendő.
Monitorozás. Évente
egyszer az önkormányzati
főépítész/polgármester a
beérkezett véleményeket
kiértékeli és ismerteti a
képviselő-testülettel.

Győrzámoly Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
9172 Győfzámoly, Rákóczi u. 45.

Kivonat

mátcius 21. napián tattott üléséről
készült iegyzőkönywből

a Képviselő-testnlet 2077 .

I(épviseló testület tagiainak száma:7 fő
Döntéshozatalban részt vett képviselók száma: ó fő
A Képviselő-testiilet 6 fó igen szavazatáva|, e||elszayazat és tattózkodás nélkül az a|ábbi hatatozatot
hozta,.

Településrendezési terv módosítása (Msz,: 17011); Előzetes táiékoztatási szakasz - 1, sz,
módosítás
1, Gyórzámoly I(özség önkormá nyzatának Képviselő_testLilete jőváhaglla a településrendezési
módosítása előzete§ táiékoztatási szakaszáaak 1, sz, módosításban kidolgozott munkarészét,
2. A Képviselóresnjlet felhatalmazza Howáth Gábor polgátmestert, hogy a telepűlésrendezési
módosítása étdekében az elózetes tájékoztatási szakaszt inűt§a meg, illetve fol1tassa le a teljes eljátást,
Fele!ős: Horváth Gábor polgármestet
Határidő: értelem szerint

Horváth Gábor sk.
Polgárme§teí

dr. Torma Viktória sk.

iegyző

A kivonat hiteléül:
Cry őtzánoly, 2017. |únius 2.

-]
dr. Torma

Viktória

iegyző

őtzámoly Közsóg Onkormányzat
Képviselő-testülete
Cry

9172

Győüámoly, Rrikóczi u,

45,

Kivonat

a

Képviselő-testilet 20Ll. mátcius 2L. napján taftott üléséről
készült Iegyzőkönlwből

I(épviseló testúlet tagjainak száma:7 fő
Dóntéshozatalban tészt vett képviselők száma:7 fő

A

Képr.iseló-tesnilet 7

íő lgen

szavazatával, e|Ienszavazat és tartózkodás nélkűl az alábbi határozatot

hozta,.

Településrendezési terv módosítása (Msz.: 17011); Előzetes táiékozíat.ási szakasz - 2. sz.
módosítás
1. Győrzámoly l(özség Önkormányzatán^k l(épviselő-testűlete jóváhag1a a településrendezési terv

módosítása előzetes táiékoztatási szakaszáaak 2. sz, módosításban kidolgozott munkatészét,
2. A l{épviseló tesnilet felhatalmazza Horváth Gábot polgfumesteít, hogy a településtendezési terv
módosítására kössön tervezési szetzódést a Talent-Plan l(ft-vel, az elózetes tájékoztatási szakaszt indítsa
meg, illetve folytassa le a teljes eljátást.
Felelős: Horváü Gábor polgármester
Határidő: tervezési szerződés megkötésére: azonnali a tendezési terv módosítására: értelem szerint

Horváth Gábor sk.
polgármestet

A kivonat hiteléül:
Győrzámoly, 2017 . iúnhts 2,

dr. Torma Viktória sk.

iegyző

őnámoly Község Onkormányzat
Képviselő-testülete
Gy

9772

Győnámoly, Rákóczi u.

45,

Kivonat

a

Képviselő-testiilet 2077 . mátcius 27. nap,lán tartott üléséíől
készült iegyzőkönywből

I{épviselő testr.ilet tagjainak szárr.a,.1 fő
Döntéshozatalban részt vett képviselók számz:7 íő
A l(épviseló_testüIet 7 fó igen szavazatáy^|, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil az alábbi hatátozatot
hozta:

G},őrzámol}, Község Önkormányzat Képüselő-testületének 47l2017. (III.21.) határozata
Településrendezési terv módosítása (Msz.: 17011); Előzetes tájékoztatási szakasz

- 3.

sz.

módosítás
1. Győrzámo\y Község Önkormályzatának Képviselő-tesnilete jőváhag5la a telepiiléstendezésiterv
módosítása elózetes tájékoztatási szakaszának 3. sz. módosításban kidolgozott muflkarészét.
2, A l(épviselő-tesnilet felhatalmazza Howátfl Gábor polgármesteft, hogy a településtendezési terv
módosítására kössön tervezési szerzódést a Talent-Plan Kft-vel, az e\őzetes tá:lékoztatási szakaszt inditsa
meg. illerve fo)ytassa le a teljes eljárást,

Felelős: Horváü Gábor poJg,ármestet

Hltátidő:

tewezési szerződés megkötésére; azor.nal; a rendezési terv módosítására: értelem szerint

Horváth Gábor sk,
polgármesteí

dr. Torma Viktória sk.

iegyző

A kivonat hiteléül:
Győtzámoly, 2017. iúnius 2.

dr. Totma

iegyző

Győtzámoly Község Önkormányzat
Képviselő-testiilete

9172 Győtzámoly, Rákóczi u. 45.

Kivonat

mátcius 2l. napján tattott iiúéséről
késziiútiegyzőkönyvből

a Képviselő-testület 2017.

I(épr.iselő tesnilet tagjainzk száma:7 lő
Dóntóshozatalban tészt vett képviselók száma: 6íő
A I(épviseló-testLilet ó íő rgen szavazatával, ellenszavazat és tattózkodás néIkül az a]ábbi határozatot
hozta:

Településrendezési terv módosltása (Msz.: 17011); Előzetes táiékoztatási szzkasz - 4. sz.
módosítás
1. Győrzámoly I(ózség Önkotmá nyzatának Képviseló-testúlete jőváhagga a településrendezési terv

módosítása e|őzetes tájékoztatási szakaszának 4. sz. módosításban kidolgozott munkarészét.
2. A Képviseló-testűlet felhatalmazza Horváth Gábot polgármestert, hogy a településrendezési terv
módosítására kóssón tewezési szerzódést a Talent-Plan Kft-vel, az e\Őzetes tájékozt^tási szakaszt indítsa
meg. illerve lolyrassa le a reljes eIjárást,
Felelős: Horváü Gábot polgármester
Határidő: tervezési szezódés megkötéséte: azonnal; a rcndezési terv módosításáta: éttelem szerint

Horváth Gábot sk.
polgáfme§teí

dt. Torma Vilritótia sk.

iegyző

A kiyonat hiteléül:
Győtzámoly, 2017 . iúnius 2.

dt,

T

Cly őtzámoly Község Onkormányzat
Képviselő-tesűlete
9772 Győnámo|y, R,ikóczi u, 45.

Kivonat

a

Képviselő-testület 2017. mátcius 21. napján tattott üléséről
készült jegyzőkönyvből

I(épviseió tesület tag;ainak száma 7 fő
Döntéshozatalban részt vett képviselők száma7 íő
A l{épvisclő tesnilet 7 fő igel szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkúlaz alábbi határozatot
hozta,.

Településtendezési terv módosítása (Msz,: 17011); Előzetes táiékoztatási szakasz - 5. sz.
módosítás
1. Győtzárno\y Község Önkormá nyz^tának Képviselő-testiilete ióváhagya a településrendezési terv

módosítása előzetes tájékoztatásí szakaszának 5. sz, módosításban kidolgozott munkarészét,
2, Á I{épviselő_tesnilet felhatalrnazza Horváth Gábot polgármesteft, hogy a településtendezési terv
módosításám kössön tetvezési szerzódést a Talent-Plan Kft-vel, az előzetes tálékoztatási szakaszt indítsa
meg. i]lefue Folyrassa le a relie. eljárást,

Felelős: Horváü Gábot polgármestet

Határidő; tetvezési szerződés megkótésére: azonnal; a rcndezési terv módosításáta: éttelem szerint

Horváth Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Győrzőmoly, 2017. iúnius 2,

dt. Torma Viktória sk.

iegyző
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Győrzámoly Község Ónkormányzata
Győrzámoly,
Rákóczi F. u. 45.
9I72

Tisztell Hoíváth cábor Polgármester ÚrI

A

2017, március 21-én 6381201']lA ktató§Zímon erkezett megkeresésiik mellékletétképező
Győrzámoly rendezé§i terv módosítrisára vonatkozó teTv dokumentációt (MsZ,:170l1)
megtekintettiik. A reídezésiterv dokumentumban foglalt módosítrlssal egyet ériink.
Továbbá nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az ellárés további szakaszában nem kívánunk
részt venni-

Abda.2Ol7. március 27.
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Horváth Gábor
polgfumester

cyőrzámoly Község Önkormányzata
Győrzámoly
Rlikóczi u, 45.
9I,72

Tisztelt Polgármester Úr!
Győrzámoly KöZség Rendezési tervének módositása kapcsán, hivatkozott számú levelében történt
megkereséséreválaszolva az alábbi tájékoztatást adom:

településl'ejlesztési koncepcióról, az iníegíáIt telepúlésfejlesztésistratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéZményekről szóló
31412012. (XI.8.) Kolm. rendelet 9. szárnú melléklet 25. pontja szerint aZ országos Tisztiöorvosi
Hivatal te.mészetes gyóg},tényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védeLlércvonatkozóan
ycsz fészíM eEyeztetési eljárásban, és ad vélerrrénfl,

A

A benyújtott dokumentáció
nern

á11

alapján megállapítottam, hogy temészetes gyóg}-tényező érintettsége

ferrn.

A fentiek értelmébenaz e]járás további szaka§zaiban nem kívánok részt venni.
Budapest, 201 7. március,,

2|."
Dr. szentes Tamás
orsZágos tisZtifőorvos
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Tárgy: Győlzámoiy Rendezési terv módosítás (Msz.: 17011)

Győrzámoly Község Önkormányzata
9172 Győrzámory,Rákóczi u. 45.

Tisztclt

Cín!

Cyőrzámoly Rendezési tcn, módositása tárg},áb_an ncgküLdött 1j01l rnunkaszánrú
dokumentációban loglaltak ellen Ásr,ányráró Kijzség o Lo] án]Zata nerében észre§éte]t ncm

teszek. to\,ábbá n\'ilatkozom. hogv a \,éleménl,ezésidokumentációt elektIonikus adathordoZón
kérem.
Vélenényernet a településfej]csztési koncepcióró!, .!Z iiteglálr le]cpü]ésfejlesztési stratégiáról és a
tc]cpülósrendezési eszkijzőkrói, \,alaiDillt eg},es településlende7ési sajátos _lc,gintéznénl,ekól szóló
31,1,12012_ (xL 3.) Kon]], ,cndelet 37, is (.1) bekezcés alapján adtam meg,

Ásl ánl,ráró. 2017, április
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teepülésrendeZéSi eszköZeinek

Ügyiratszám: BPl0801l4'l3-1l2017,

Ügyintézó:

V,\TAL,{

t1

BalassaAndrás

részleges módOsítása ([,lsz, 17011)

+36 1 4741712

-

előZeteS táiékoZtatáSi SZakasZ

balassa,andms@bfkh,gov,hu

Hiv,számok| 1a051l2a17.

Horváth Gábor

polgámester
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Gyórzámoly Község Önkormányzata
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nl

Gvőrzámolv
Rákóczi u,45,
9172
l l§zl_Alt

PoLoaímesler Ur|

Győrzámoly Község településrendezési eszköZeinek részleges módosításáVal kapcsolatos
megkeresésérea közlekedési igazgatási feladaiokkal összefüggő hatósági íeladatokat ellátó szervek
kijelöléséról szóló 382/2016, (Xll, 2,) Korm, rendelet alapján az alábbi váemónyt adom,

településfejlesztési kancepcióróI, az iníegrált településfejlesztési strat,giáról és a településíendezési
eszközökíől, valanint egyes telepúlésrendezésisajátos jogintézményekról szó|ó 314i2012, (Xl, 8,) Korm,
rendelet 9, melléklei 12, pontja szerint Budapest FőVáros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
gyo§forga|mi utat, köZúli határátkelőhe|yet, szintbeli köZúti-Vasúti átjárót érinlő településrendezési eszköZ

A

esetéb€n Vesz részt a véleményezésieüálásban,

Fentiekre iekintettel

a

módosításáVal kapcsolatban, hatásköl hiányában

te]epülésrendezési eszköZök

észlevételtnem leszek,
AZ eljárás további szakaszában nem kivánok Észt Venni.

- jelen

-

Győzámoly KöZség településszerkezeii, szabályozási tervének
és helyi építésiszabályzatának Véleményezésébena köZlekedési hatósági hatáSkórben eljáró Győrl\,4oson-sopron Megyei Kormányhivatal GyőriJálási Hivalal rendelkezik hatáskörrcléS ilietékességgel,
Tájékoztatom, hogy

e|járásban

Budapest, 2017, március 29,
dr. György lstván
kormánymegbizoti neVében és megbiZáSábó|;

.- szalaiGyörgy
Ósztályvezetó

Táiékoztatásul kapia:

Gyór-lvloson-sopron lrilegyei Kon,nányhivatal

Győri Járási Hivatal l\lúszaki Engedélyezési,

FogyasztóVédelmi és Foglalkoztatási Fóosztály Útügyi osztály (9028 Győr, Talai út 3,)
Közle}edési F,óosztály
1066 Budápest, Teréz kíi 62,

- l387

E mai

:
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1007 -Telefon:+36 (1) 474_1770
!to@ bikh,gov, hu - Honlap: M,ko.manyh Váiál,hu

Budapesi

- FaX

+36 (1) 331_9917
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I
Észak-dunántúliYízügyi Igazg

I

9021 Győr, Árpád íLt28:32,

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 10l.
Telefon: (36) (96) 500-000
Telefax: (36) (96) 315-342
Intemet-cím: httD://wvw.eduvüe.hu

Adószím: 15308373-2-08
Hivatkozási §zám: l005-

Úgyiratszám: ]30]]0001r017

1]]0l7

f,lőadó: CSapó Csaba

Me|léklet:

Győrzámoly

Tárg}

:

G}óízánro]y Településrendczési
tenmódosítás (MSz,:]70l l)
előzeteS íájékoztaL;Si SZakasz

1 db

té.ké!

Pol gárm€stere

9172 Gyórzámoly, Rákóczi Ferenc u. 45,

Tisztelt Polgármester Úr!

A nregküldött előzetes teí\,módosítási dokuncntációt áttekintettük, amely

5 tgrületen teN,ez

változtatásoka1. melyekhez az alábbi 1éleménvt adjuk:

vízíen de zési

te

kint et b e r, :

A.]. számú módosítássa] é niea! tefület a2 lgazgatóSágunk \ ag_vonkezelésében ]évő MosoniDuna balpaíti I. rendű árvízvédelni töltés. illetve mentett oldali előtér és sziviirgó rendszer
mellett helyezkedik el, amely a Mosoni-Duna közelsége miatt 1'akadóvíz által
veszél_veáetett,

A

tet1,ek szerint a rnegéptilt szivárgó rendszer nagyobb án,izek esetérr csökkenti, de teljes

mátékben meg nem szünteti a fakadór,íz képződést,
Fentiek alapján a szivárgó rendszer köm!,ezetében elhcl;,ezkedő. még be neln épitett
ingatlanok beépítésétneln javaso]iuk.
Vízb li zi s v érI e I lr1i

s z.e

h, p o lrt b ó l :

Győr-Révfalu ivóvízbázis hidrogeológiai .,B" (50 éves elérésiide|ű) védóterületének
^
nyugati l,latára fut végig Gyórzámoly kc]eti íelénnagljából F-D-i iranyban 11,1. a mellékelt
térkép),A dokumentációban lárgyalt nódositások közül. a 2 és a ,l jelűek esnek a kijelölt
Hidrogeológiai .,B" védőterületre- Itt belana1ldó a vizbázisok védelméről szóló 1231199'7.
(VTI.1 8.) Konn. rendelet előírásai,
Fentiekben sorolt észreYételeinkfig_"-elembevétele, ill. t etartása mcllett elfogadjuk a
tet1ezett módo§ítá§okat.

üdvözlett9l,í-Vi':;;\
Győr, 2017-04-11
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re|: ao36 gg 53762a
Fax: 0036 99 537621
E-mail: fhnpit]tkarsag@fhnp,kvvm,hu
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ti Park-. -
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668-212017

ügyintézó:

Burda Brigilia

Tárgy:

Győrzáínoly településrendezési
iervének rnódosítása

HiV, szám:,

1005-1l2o17

o dalszám:

Horváth Gábor úr
poLgármester

Gyórzámoly Község Önkormányzata
9172 GyőEámo|y

Rákóczi u. 45.

ELOZETES ALLASFOGLALAS

A

Feító-Hanság Nemzeti Park lgazgatóság Győvámo|y köZség települé§rendezési
tervének módosításával kapcsolaiban az alábbi előzetes állásfoglalást adja:
A módosítások Védett területet nem érintenek, védett éitéketnem Veszélyeztetnek, azokkal
szemben eltérő Véleménytnem fogalmazunk meg,

Állá§foglalásunkat a környezetVédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek küelöléséről szóló 7112015. (||1.3o.) kormányrendelet 37,§ d) pontja
a|apján adtuk ki,

üdvözlettel:

3

-",:ils,
igazgaló
sarród, 201 7,április 6.

i;yóp.Z;,-,iiiil i!
Győr-Mo§on-sopron Megyei
Katasztrófavédelmi I gÜzgatóság

.iík :

__,li!)

1gazgató

ö

H-902l G)ft, N,íunkácsy Milrá]! ulca

Száííl|3 5800/27

1

1,

.$#j#

5,,rr@ffi

9]02 C!in. Pi:: l29

Tárgy: Győlz ámoly Rerrdezési Terv

2-I l 2017.áIt.

módosítá§ (Msz.: 1701 1)
Hiv. szám: 1005-1/20l7.
c. tti. o.gy,
úgyintéző, t rTelefol1:. 961529-533

!ffi.-ré

Horváth Gábor
Győrzámoly Közsóg Polgármestere
GvőrzámolY
Rákóczi u. 45.
9172

Tisztelt Polgármester Úr!
épttett kómyezet alakításáról és védelmáől szóIó 7997. án Do(víII. törveny 7, § (2)
bekezdé§ m) pontja é§ a telepiilésfejle§áési koícepcióól, az ,ntÉgrar telepüesfejlesztesi
stratégilíról és a településrendezési eszközöIoől, valamint egj.es településrendez€si sajátos
jogintézményekről szóíó 314/2012. (X]. 8.) Koimán}rendelet 37. § alapjráo Győraímoly
Reídozesi Terv m&losíná§ít (Msz.: 1701 1) megviz§gáltaín é§ az alábbi vélements adom:

Az

L Iparbiztonsági követe|mények:
1, A települé§ egyes terüetei használati jellegenek jövóbeni kialakít]ása, módosítiása során
figyelemmel kell lenni
a) a máí miiködő küszöbérték alatti vagy veszélyes aDyagokkal foglalkozó iizemek
elhelyezkedésére, veszélyeáető hatásaira;
b) az a) pont szerinti iiz€mekbe és orman kifelé történő veszelye§ án-rk szállítása során
jelentkező veszélyeáető haíi§okía;
c) a tervezett bfszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkat foglalkozó územek várható
veszélyeztető hatiásaira.

2. A

lakóterületek terjeszk€dése, közösségi létesítmények,tömegtartózkodrásra szolgáó

epítínényekléte§íté§e, tervezése §orán - a már múködő, vagy tervezett veszélyes anyagokkal
figyelembe kell venni a teriilet mikometeorclógiai,
foglalkozó iizemek kömyezetében
urbanisáikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján a fejlesáések a ve§zély€s
iizemek irrinyába csak ésszeútivolságig tüténhet.

-

3. Amennlben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsoíolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó iizem mílködik, érvényesítenikell a veszélyes
anyagokkal kapcsohtos §úlyos bale§etek elleni védekezésről szó|ó 21912011. 6., 20.)
Kormányrendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.

1

II. Polgári védelrni kóvetelményeki

1, A polgári védelmi követe]ményeket a

teleF;.e.:-.' eszlé:i koricepcióról.

aZ

integrált

településléjlesztésistratégiáról és a te]epü]és13:.:Z..: .szköZijkól. r,alamint egy,es
te]epülésrendezési sajátos jogintézményekről szóli _i.]: _] lX]. 3,) Konnán}Tendelet (a
toYábbiakban: Kormányrendelet) 1. mellék]ctc:c: :- |-ii.rláro7oftak alapján a vizsgált
tén),ezők c]emzésévcl, eg}másra hatásuk összeveté:e\. i: ::crhetározni,
Kü]önösen:

a) a

beépítést,betb]}as.]l,.::r k.lrlátozó tén},ezők eg_vmásra

b)

ménékénekés r étje,::: intezkedések érvényesülésének

tenilet-l'elhasználást.
hatásának e]emZését.
a r csz é11 cztetcttség
mc3álLapitását.

c) a telepü]ésle \onatkozó \ éde]enme] e. i..r]attlzásokka] érintett tcni]ctok
megl]atározásának

meg]ététa telepúlésszerkeZel1

:eniei]

A településre vonatkozó j ogszabál1,on alapuló követe1rle:r ci
a) a katasztrólá\,éde]emró] és a lrozzá kapcsolridr .:j\3! i..nen\ek modositásáróL szóió
201 l, évi CxxvIII. tör\,én},.
b) a katasztlófayédelemról és a hozzá kapcsoLr.io .:1.. :,i:-..l]\.L :]iiJ..sjlasáróL szóLó
201l, é\i cxxVIIL törvén,v végrehajtásáró] sz._..]_1] ] ._ ,\] ;, , K.::nan\Tende].!

A

kockáZatok azonosításának célja a veszélyeztetó h:i:_.;i ::::]-::.,_:lz:s.:. .Lre \eii hJt: j3l
lehetnek aZ éintett 1akosságra, kömyezetre,

A

kockázatéftékeléS célja a lakosság és anyagi _jalainiü \édelnle erdekében a niege]ozés. az
esetlegesei bekö\,etkeZett eseménvek kó\,etkeZmén},einek csökkentése, elháritása.

A

Kormán}Tendelet ], nellék]et l. pontjálak ],l8, alpoitja alapján
(területfelhasználást befol},ásoló vagl korlátozó tén}ezók):

a)
b)

c,)

dt
c)
1)
g)
h)

i)
j)

k)

1)

a

katasztrófavédelem

épitésöldtanikorlátok
alábányászott tedletek, barlangok és pincék tenj]ctei
csúszás-, süllyedésv€szé1},cs telületek
lcildrengé, r e.zell e/lelell lerülelei
vízraizi veszélyeztetettség
án,izveszélyesterületek
belvízveszélyesterületek
néi,v fekvésű tcrületck
áníz és belvízrédelem
kedvezőtlen moll'ológiai adottságok (pl, lejtes, t'!]szakadáS)
mélységi,magassági korlátozások
ter,ékenységból adódó korlátozások

m) ásl,án,vi n,versanlag lelilhel1
n) városi klima
o) egléb

Az elemi csapások. temészeti eredetii \cs7éllek hatása kiterjedhet aZ élőlényeke, a temészetes
környezetre, a meg]évő infrastruktírrákra és azokon belú] a múszaki létesítménlekle,A
katasztról'ák döntő többségéné] szárrrolrrj ke1] a múszaki létesitmén,vek, mútárg},ak
károsodásár,al. a bekö\,etkezett eseDénv közYet]en - és köZvctctt kövctkczménYejvel"
dominóhatásával is,

A hidro-meteolológiai kockiázati tényezőknél figyelembe kell venni:
az embetekle és kömyezetre gyakorolt hatá§át,
az ár- és belüzek okoáa veszélyek leh*séges hatását,
a loldtarri veszélyforrások hatását,
aZ ipartedlet beepítettségéíekhatását €§ a védelmi zónákat,

a)

b)
c)
d)

Fig.velembe ke11 venni továbbá:

a)
b)
c)

akatasztrófaveszélyek elháritásábaD érinlefi ágazatok,
az orszá.cos hatásköíe] rendelkező köZponli államigazgatási szen,ek
a 1ilsőoktatási illet\'e tudománvos intéZment,ek
szakr élenénlét.

A települések szerkezcti ten,ének lóbb elemci:

i,

tényezók
a veszélyeztelett illetve veszél_Yeaetó területek köm.vezeti és természeti
figyelembevétele,

ii,

korlátozásraja\ Jsolt terü]etek, obiektumok meg]éte,
iii. a település veszélyeztető ha:ások alapján készítet1Locká7atéítékelésc,
kata§ztrófavédelmi osztályba sorolás a]apjá,] meghatározotl elégséges \éde]mi
szint kö\,etclményeinek én,énycsű]ese,
a védelemre vagy

helyi építésiszabályzat részletes övezeti e]óir,ls(rk 1ls)eLembe\étele, katasztró la\ édelm
kockázatl'téqr ezók szenlpcutjából. a települéSsz,rkezetj tenekben meghatározott, kiemelten
]enli:
\ as7a]\ eZiet.rt teai:]clcke \cll :ig1.,1;:l",:]
a) Beépitésreszánt építesiö\ ezetek elóirásainak megt'elelőségi vizsgálata a
javaslataj és
katasztrófavédelmi előirásokkal. a kockázatelenzé,§ és kockiatbecs]és

2. A

b)

c)
3,

i

indokai alapján,
beépítéven"em szánt övezetek előírásainak, más iLlsszabál} á]ral eLrendclt szabáhozási
elemek 1igyclembevétele katasztrófa\,éd.lnli eLi]riiii,Lnak megt'elelóen,
a katasztr'ófavédelmi osztályba sorolás és aZ elegséges redelmj szint kö\ etelmén},ejnek
teljcsitése,

.\z adatszolgáltatásj kötelezettség

a Kom,]áí}Tendelet 9,

melléklet 7, pontja alapján:

a)akatasztrófariasztásif.eladatokellátásárakijelöltépületekenr'agyobjektumokon
elhelyezett riasztó eszköZök

-

(szirénák) adatai:

GyőrzámolJ,. Szent LáSZIó utca 5,

III. Túzvédelmi köYetelmén),ek
1. A terület
-'

megköZelítése:

,l i i"nrlO.a"g lonulása és nrűködése érdekébenaz építménvek]]ezolyar1 utat és területet
kell biztositini. an'ely alkalnas a túzoltó gépjármúvek nen' rendszeres közlekedésére és
múkódtetésére,

2, oltóviz biztosítása|

Túzoltás céljárabiáosítandó oltóvíz lizsgálata,

3. Épitnrények elheiyezese:
a)túz esetén a szomsz&os éPifuényeketg;rrl|zlás- a

fiz áfieiedéséíeklehetősége ne
veszélyeztessq
tűZoltóeg),ségek
építmeny€ká ekadályrelaul- késedelem nélkiil
megközelíthessék,
a túzoltó gépjarmúv€k hatékony tűzoltísi és ment& múködése biáosított legye[
a kömyezetiikben elegendő és l]katrnas szábadioTrlet legyen a kimenekülő
szerrrélyek számára,

b)

a

az

c)
d)

4.

A

vonatkozó jogszabályban meghat rozott tűzohÁsi fehonulási teriiletre és útvonalra
vonatkozó előírások biztosítása_

Iv, vízgazdálkodási,

\ íz1 édeLmi

kö\etelnrények:

dok-umentációban fogialtak nem okozzák a felszii e ::lLszin alatti rizek szenn\ezódéSét.
károsodását. negfelelnek az ir ór izbázis rédeln'ére.i,_.:.-,:.: ]ar.l sálra és 3 nag)\izj ederre
vonatkozó jogszabáll követelménl eknek. niicsen haii,i :z ::. iz-é: ,,eg 1er onulására. e tenilel
_: -: ,(: ,l1lj:J, r..hidrogeologiai \edölerülelel ne,n eri1,1, ,g} a Ha|o.J_, taltja indokoltnak-

A

Vizgazdálkodási és víz_rrrinőség-védelmi szempontbó] -,

1,
2.

3,

4.

5,

. .::: _i:: :.:is.!r_\ i]- i-ir_i.

.

e:_:!

Be kell taítani a tavakra vonatkozó 35800 ]s]]-1lr ]t]l6.ájr. _rzámú \íz]ogr űzeme]le!ésj
en8edél}öen foglaltakat.
Níinden esetbcn meg keli r,lcani az útépítésselérintett területeken aZ útfelületre hulló
csapadékrizek el\eZetését, Figyelemmel kell leini aría. hogy a ten,ezett utak ne
képezzenek akadál},t a r,ízeh,ezetésben. Anrennr iben a csapadékrlzck c]órjztb]rásba
bevezetósét tenezik, a tevéke1,l),ségmeg\a]ósilá5a .]i\l \17]ogi léleSiiéi erlseJé])1.
üZemcltetése elótt pedig víZjogi üzcmeltetési eng.iel)1 ki]l ié.el:neZ a H:tos:g,,.
Minden esetben gondoskodni kell az ultn::r ie..iesre sz]n! :a._:t.,],
előköZművesitéséről, meg kell oldani a r,íze]látá.:. iz.nn\i]Ze_\ez.:e.: .s ..JJjajéL\rz
elvezetést, AZ előközmű\,esítés. \,íZiközmü ki\iiIi. \ iZ._]3lt] h]l.ZJi. ruzi\]Z e]]a!ás.
szel]n)YÍZcsatomáZás és bizon}os csctckben a asep.ldek\j7 elrezetés megoldása) a
l,ízgazdálkodásról szóló 1995. é\,i LVIL li]r\én\ :s. \,-a. a tö^én) éíteImezó
rendc]kezései. vaianrint a r,ízgazdálkodási hatósá!1 .jogkör g)akorláSátó] s7ó]ó 72i 1996.
(v,22.) Konn. lende]et szerint ríziogi engedé1} köte]es ie\éken},ség, A vizjogi engedély
megszeüéséle irán}ü]ó kérelmet a \ jzjogi engedéllezési e!áráshoz szükséges kérelenríől
és lnel]ékleteiró] sZóló 18'l996, (VLlj.) KH\:\í rende]ct szerinti tartalonmlal és
példányban kell berrlujtani a Hatósághoz,
A ter\.ezell szenn\-\,íZátemelij mű!árg!, meg\a]óSítása. üZemehelése, negszüntetése a
vízgazdálkodásró] szóló l995, é\i Lvl], tőnén}, 28. §-a, a tör\,én}, érte]mező
rendelkezései. va]amint a l,izgazdálkodási hatóság1 jogkör gyakor]ásától szóló 12/1996.
(V,22.) Korm. rendelet szerint \,íZiogi engedél} köteles ievékenység, A viz.jogi ellgedély
megszezésére irá!),uló kérelmct a r ízjogi engedéll,ezési eljáráshoz szükséges kérclemról
és nrellékleteiró] szóló 18]1996, (\1,13.) KH\i\1 rcnde]et szerinti tartalommal és
példányban kell benyújtani a Hatósá_shoz,
AZ órintett \,ízfol,vások tulajdonosailó] ,] kezelóilól az á]taluk kezclt \,ízlbl},ásokat éfintő
mcder konekciókra. csapadékvlz be\ e7ctósekre és kelesztezésekre vonatkozó tulajdonosi
/ kezelői n),,j]atkozatokat, továbbá közműérinlellség esctén a köZ1nú kezelőjének
(üzemeltetőiének) n},ilalkozatát (illetőleg hozzáiárulását) be kell csatolni.
4

A
,7.

s

vizek és vízi létesitínényekmás, nyomvonal jellegű

létesítínénnyeltöfiénő
kelesáezésere és megközelítésére vonatkoá előíIá§ok betarása kötelező.
A hasznosítrás sorIán figyelembe kel1 venni, hogy a módosítással érintett terúletek
vízfolyás megközelítő részeinél a naglvízi meder, a parti sáv, a yízjárta és a fakadó
y'uek áltá yeszéIyeztetell területek hasanálat|íról és hasznosíásriról szóló 83/2ol4.
(1ll, J-1,) Korm, rendelet 2, § rcndelkezik a toLyók parti sár,jairól.
A \íZt'o]}ások parti sá\,jai kizárólag a rneder vagyonliczelójének hozzájárulásár,al
történ]le!. a \,ízqazdálkodási szakfeladarok zavartalan ellátásának biztosítása tnellctt,
,\ re\elen}ség a közeli vizíbl_,,,ások. \,íZel\.Zctő árkok, csatomák, tavak \,í7kész]etéreés
a térség\ izháZtartására káros hatást nem g\akolol]]at.

ka\\et.lméll}ek betartását aZ építettkömlezet alakításáról és védelnértjlszó]ó 1997, ér,i
L\\\'IIl, tön én1;. a településfejlesztési koncepcióról. aZ integrált telepúlésfejlesztési
stralélráro] és a tclepülésrendczéSi eszközökro]. l,alamint egyes településrendezési sajátos
jogintczménvekól szóló jl,ti2012, (xl, 8,) Kormán}rendclet, a katasztról'a\,éde]emlő1 és a
iozzá kapcsolódó egyes tön,éíyek módositásáról szóló 2011, é\,i CXXVIIL tö^,ény, és a
r.égiehajtásáró1 szóió 2].ll2011, (xL10) Komlán},rendelet. az országos Tűzvódelmi
Sz;báliatól szóló 5,1,2014. (XIl, 5,) B\4 rendeLet. illctve a veszélyes anyagokkal kapcso}atos

\ l.nti

súlyos balesetek elleni r,édckezésről szóló 219/20ll, (X, 20.) Komlánltcndelet, a
vízgazdáIkodásról szóló 1995, évi LV[I. tiin,ény, a vízgazdáJkodási hatósági jogkör
gya'korlásáról szóIó '72i1996. (V. 22,) Kormányrendclet. illetve a r,lzjogi engedéllezésl
iiáráshoz sztikséges kérelemről és mei}ékleteirol SZóló 181l996, (\ii, ]-:,) KH\'\í rendelct
előírásaj indokolják,

Tájékoztatom. hogy a C),őr-Moson-Sopron ]v{egl,ei Katasztr.jta\ éd.]nli lgazgatóság az eliárás
további szakaszában részt kiván l,eruti, tolábbá az ellbga,lásra kcrüló len dokrrmentációra
clekrronilals íómlábat] igén\1 t]rr1,

Győr.2017, április 3.

Tisztelettel:

Sallai Péter tízoltó dandártábornok, tanác§o§
ig^zEató

Távollétében:

Bakc§ányi Péter
ható§ági
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CYozu JARA.l HI\,\1 qL^
lktatószá m: GY-o2B/ÉP l1339-2 t2o17,

ügyintézó: Juhász Réka
Telefon: (96) 795-937
E-mailI juhasz-reka@gyor,gov,hu
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Tárgy: Győrzámoly réndezési teN módos[iása
elózetes tájékoztatási szakasz
vélem ényezés

Munkaszám: 17011
Hivatkoási szám| 1005-1 l2o1 7

Győrzámoly Község Önkormányzata
9172 Győrzámoly, Rákóczi u,45,
Horváth Gábor polgármester íészére

Tisztelt Polgármesler Úr!

A

Győr-lvloson-sopron M€yei Koímányhivatal Gyóri Járási Hivatalához (a továbbiakban: hivatal)
véleményezésre élkezett Gyözámoly község településrendezési eszközeinek módosítása. A hivalal az
építeftkömyezet alakításáóI és védetméfit620ló 1997. évíLXXV|IL tv. (Étv.) 7.§ (2) bekezdés h) pontia
és a kulfurális inökség védelmével kapcsolaíos szabáIyokról szóló 496/2016. (Xll. 28.) Koím. íendelet
(Kóím, rcnd.) 75.§ alap]án alábbi örökségvédelmi véléménytadja:

Az 1-,3-,4.,5, számú módosítások védett múemlékiértéketés nyilvántartott ]égészeti
Ielóhelyet nem érintenek, örökségvédelmi érdekel nem séltenek.

A 2. sámú módo§ítás védett miiemléki értékétés nyilvántartoit .égé§zoti lelőhélyel ném
érint, azonban a téNezett lakólerület áttervezését a rendezé§i terven ielölt formájában a hivalal
nem támogatj., méÉaz eltér a települé§ történelmileg kialakult tagozódásától, szeíkezetétól,
b€építési módjától.
A hivatal tájékoáatja, hogy a Forster Gyula Nemzeti Öíökségvédelmi és Vagyongázdálkodási Központ (a
továbbiakban: Forster Központ) 2016, december 31, napján jogutódlással megszúnt, A korábban a
Fo§ter Központ álta| ellátott, a kulturáIis örökség elemeinek nyilvántartásával kapcsolatos hatósági és
egyéb tevékenységgel összefliggó feladatokaí a 37812016. (Xl1,2-) Korm, rendelet értelmében 2017.
január 1-tól a kulturális örökség Védelméértfelelős miniszter (továbbiakban: miniszterxlevelezési cím:
1357 Budapest, Pf- 6,) látja el.

Építésügyiés Öókségvédélmiosztaly
9021 Gyór, Káplalandomb 28, _ 9002 Gyól Pf,: 41 5 - T6lefon: +36 (96) 795 937 - Fax +36 (96)
94oo sop.on, Kolostol utcá 13, -Telefon:+36 (99) 508 830 , Fax +36 (99) 508 829
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A hivatal a ierv további egyeztetó§ób€n

részt kíván vénni! A hivatal kéíi,hogy a dokuméntációt
papír alapon és digitálisan is megküldeni szíve§k€djenek,

Gyö1,2017. ápíl|is24.
dr- Németh Andrea járási hivatalvezetó nevében és megbíásábóli

Veöreös

Andrá§ s,k.
múemléki szakúgyintéző

Kiadmány hiteléüli
lGpja j címzett, irattár
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Győlzámoly község rendezési

térv módosítása,

előzetes
tájékoztatási anyagához útügyi
szakvélemény adása.
László

Teleíon: (96)511-833
E ma l]
koteles laszIo@qvor qov,hL]

1,1e ék el:

H,.atkozás

szám: 1:051|X!],_
dr, Torma V klória

T szlelt cínrzett

A

Gyór fuloson-sopron í\4egyei Korínányh Vala Gyóri Járás H Vata í\lúszak Engedé yezési,
FogyasztóVéde m éS Fog a koztatási Fóosztaly t]i_]yl osztaly (9028 Gyor, Tata u 3. a továbbiakban:
Hatóság) a Gyólzámoly Kózség Önkormányzal,á 1,9172 Győfzálí|o|y Rákóczi F. u. 45 ) által benyújtott
i005-1 2017 .jgyszárnú kéíemére és a kére]rnéhez melékei dokumentumok a]agal az aábbi ÚtÜgyi

.fi al<azalal

a|,)e

A Hatóság a 1701í munkaszámú e]ózetes tájékoztatás ányagáVa egyetért az megíe e a köz]ekedési
és útügyi jogszabályoknak, ahhoz köz|ekedéshatósá. s:.-3.,:.ó ,luzá ál-]l az e)á5i á,,aá.as
érVényúkikötések fqyelenrbe Véie éVe

A településrendezési terv módositásával kaocsolatos általános elvárások:
. Aterv- ietve annak kóZ ekedés rnunkarésze - készitésénélköteezóen betartando az Úí2-1 218.
A telepü ésrendezés tervek közút közlekedési munkarészei, Taíta m köVete mények " crmu Útügy
Múszak Elókás, Va amint a tárgyra Vonatkozó hatályos építésügy,környezetvéde mi és köz|ekedési
ágazati jogszabá yok, rnűszaki szabályozások rende]kezése
A terv közlekedési munkarészét a vonatkozó jogszabályoknak megfeleló és a lvlagyar l\Iérnöki
Kamara néVjégyzékébenszereplő, terület- és településrendezési ieNek közlekedési munkarészének
készítéséreVonaikozó szakági jogosu ltsággal rendelkezó tervező készíthéti,
A rendezési tervben a közúthálózati elémeket, azok teNezési oszályba sorolását úgy kell
meghatározn, hogy azok megfeleljenek a közuiak igazgatásáról szóló 19/í994, (V.31,) KHV|\,,|

1,

rendeletben és a ,,Közutak teNezése" megnevezésú, Úr 24.2o1 számú Útügyi N/űszaki Előírásban

a kiszolgálandó területi igényekkel, a Védett vagy
javasolt
védelemre
területekre Vonatkozó szabályozásokkal, a térségre Vonatkoztatott
foglaltaknak, Valamint összhangban legyenek

környezetvédelmi igényekkel és azakadálymentességi köVetelményekkel,
A közutak elhelyezéséle - az útkategóriáknak megfelelően - az országos településíendezésiés
építésiköVetelményekról szó|ó 253tlgg7. |x||.2o,) Korm, rendelet (a továbbiakban: oTÉK) 26, § (2)
bekézdés szerinti minimális szélességű építésiterületet kell biztosítani, új utak éséténettól eltérést a
Hatóság nem javasol.

A tervezett közlekedési terülei /építésiterülev paramétereit, szé|ésségétcélszerűen a szükséges
keli - a dombolzati Viszonyok és a
keresztmetszeti elemek helyszükséqletének mérétezéséVel
kölnyezet terhelhetőségének figyelembevételéVe] - meghatározni és aá mintakelesaszelvényen kell
lMuszakl Lngedelyezesi Fogyas^ovedelr es fog ál^ozialás l ooszlály ÚU9yi

osz.ly

9028Gyór,Teia]út3,-9002GyőlPf:23-Telefon:+36(96)511-810+36(96)511-840,Fax:+36(96)5]1841
E_ma

:

Utuov@ovor,oov,hu - Hon ap:

ry9!9la@y[latalfu

mi és egyéb sáVok /zöc:,, elvá asztósáV, kanyaíodósáV, parko ósáV, stb,/,
kiszolgá ó úl, kerékpárút, gyalogút, járda , :. Vezetés mód]a és k a akítása, környezetvéde mi
belendezések és kozmúVek e helyezése, koz, .3itás út nreni nöVényzet stb.),
A keresztmetszeti méretezéstazon megléVc -::k ésétébénls e ke]Végezn nreyeket magasabb
kategórába sorolnak, Vagy ú] funkciókat le--.z|ek az úton (úi kerékpá.út Vagy kerékpáfsáVok,
benrUtatn] (forga

VálakozósáV, párhuzamos szérvizúl kia akítás:

fasorok te]epítése stb,)
A2 oTÉk eóííásától eltérő útkeresztrnetsze:.i kaakításához - mind az országos mnd a hey
köZutak esetében - részletes keresztmetsze: a krtikus útszakaszonként - Vzsgálat bemutatása
Zö dsáVok Va9y

szükséges melyet az érintett köZútkeze ó]e is '.11ogal,
A csomópontok és útcsatlakozások e lendez.:at a,,szintbenl közút csomópontok méretezése és
tervezése" cimú Úr 24214 számú. V::rnnt a 'Közutak me lett ingatanok kszogáló
étesitmények útcsat]akozása' cimú ÚT 2-- -]5 számú Útü9y N.4úszak Elóiíások szernt kel
,negtervezni.

kel Venn az országos kózutak jelen eg akott
:e,-elen kivüli szakasza meletta közút kózekedésről szóó1988éVi 1 tÖNény (a továbbiakban:
{i: ],2A §(l)bekezdés, letve a törvény \égíehajiásáról szóló 30/1988, (lV21 )MT rende|et(a
:..a!..i3..: V1l.) 3,1 § (3) bekezdés a3pján fakadó korátozásokat (VédóiáVolság i]etve
.: a-:-. e,e iezéséreVonatkozó korátozás]
<, ::-_ .: :..,sr.,.a Tn utak fó!tak. egyéb k- teület mel ék utak tengelyétől ]09szabá yban (Kkt,." ^a!^2,,a,.z...:a",c§ágon bel]l beép tesre szánt terület csak akkor létesíthetÓ, ha az
-9a:é.o{ {szoEáas3 e k!terűlet közútta pálhuzamos k szolgáló Útró bztosithatÓ, anre]y a
közútloz há ózati szemponlbó szükséges egyéb köZutakka alkotott csomópontokban
csat]akozik letve az ingatancsatakozás matt éiesíienió .sorióccnt kielégíti a csornópont

A tervezetl teíüet felhasználás során

figye s^lbe

táVolságokra és a k a akításra Vonatkozó fetéte eÁei

Az országos kcZ!:a{a: el i-l!o új csomópontoi( Vagy útcsat]akozások tervezésekor iigyelembe kel
Venn a Sz -:aa- <azu: asomópontok rnéretezese es teíVezésemegnevezesu UÍ 2-1-214 szárnú
és : (::-:2< -. ei rgetanok kszogá]ó élesítményekútcsatlakozása megnevezes! ÚT 2' ' '|5 3za- , Ú:!,cr 1,1Uszak E óírásban fog a takat
Áz útkeresztezodésekben a kozúti köz ekedésbiztonság és a beláthatóság érdekében a
szabá yozás Vona at a m]ndenütt e ke ] sarkitani", Az útkeresztezódésekben a rálátási
háromszöget a közlekedés b ztonsága érdekébenszabadon ke hagyni, ezen területen semmlée
nöVényzet. étesítménynem he yezhetó e
Az 1, számú módosítás esetében a közforgalom eól elzárt magánutat ténylegesen el kel zárn
(kapu. sorompó), iletve köZút ]elzótáb ák e helyezéséVe is: ..l\4 ndkét iránybó behajtani tlos
(KREsZ 40, ábra)]elzótála a|att ft,4agánút" (KREsZ 109/b. ábra)iélölni keI

A2. számú módosításná a T alakú kia akiiandó Utak szabályozás szélességétfe kel tűntetni
raizon, A közút e heyezésére- aZ útkategoía[na[megfeleoen - az arÉ^26 § (2) bekezdés

szerint m n máls szélességű épitésterületet ke l biztosítan
A tervezett zsákutcákban a megfordulás ehetóséget biztosítani kel, Enriatt, ha szükséges a
czaba|yozé> ,Jla.ohal's -9y Iel l. d.k l"n

A 3, számú módositásná a eíró szöVeg 7 00 méteres utat ír, a rajzon 4,00 méter szé es Utal jelö
Ezt fe kell o dani. A Hatóság Javasol]a a 7.00 méter szé ességúút k szabályozását
A 4, száfiú módosítás esetében, hogy zárván),4elkek ne aaku]anak ki, és minden ingatlan

,

rende kezzen közúti kapcsolatla

,

ezéíta három (033/22, 033l23,033]24 hísz.-ú)ngal ant össze ke

l

2]3

.

Az 5. számú módosítás esetében a kialakíBdó ingatlan(ok) megközelítési lehetóségét biztosítani
kel], Közúti kapcsolat létesítésetekintetében a közúti kózlekedésről szóló 1988, évi l. törvény 39. §ban rögzitettek szerint ke l eljárni,

2. A településrendezési terv készítésénektovárbi szakaszában is kéri a Hatósáq az eliárásba való

bevoná§át.
A kizárólagosan cD fo.mátumban megküldiiti anyagokat a Hatóság nem tudja véleményezni, mivel
az n€m f€lel meg az UME követelményeine& ezért papí. alapon és cD- n is kérjük a továbbiakban

.

a dokumentációt,

3. A tel€pülésf€ilesztési

koncepcióaól. az inteorált teleDülésfeilesztési stratéoiáról és a
valamint éqves telépüléslendezésisaiátos ioqintézménvekról
településrendezési e§zközökről.
szóló 314/20í2. (x1.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 11, pontia alaDián a Hatósáq adatot
Gvórzámolv közséa településrendezési tervéne* módosításához nem tud szolqáltatni,
félhasználásra biztosított iníormációk. adatok:
A Hatóságnak nincsen tudomása a ielepülést érintó beruházásokról, fejlesztésekrói,
A Hatóság m€kereste a lvlagyar Közút Nonprofit Zrt. Gyór-I\,4oson-sopron l\4egyei lgazgatóságái
(9o2í Gyór, Batthyány tér 8.), hogy jelezze a Hatóság részéle Van-e tudomása a közutakat érintó
lqbsztesekr6l, változasokról, A Hatósági megkelésésre a lMagyar Közút Nonproí]t Zrt, Győr-lMoson,
sopron M€yei lgazgatóságát (9021 Gyór, Batthyány tér 8,) féltétéleket,kikötéseket nem írt eló,

4. További

.
.

szakág vé en,é,,/1 éc e te €]ülésíe]esztési koncepcóró,
ie ep- és19..ezes eszkozokioL Va amLni egyes
te epu ésíendezéssa]é:cs ]og ntézményekó szó ó 31412012 (Xl 8 ) Koím, íendelet Vl. fejezetének és
37 § (4) bekez.és , e e- n1 a fende et 9, szarnú me ék etének 11 pontja a apián, továbbá a közlekedés]
gazga,.é3 'a a.a,..<..a cssz3fú99ó hatóság fe adatokat ellátó szervek ki]e öléséró szóló 38Z2a16.
/X 2 Ko.T .s-ceel 2 § (3) bekezdés 1 pont]ában biztosítotl hatáskörben, az útügy érdekek és a
<ózjli kózekecés biztonság köVeteln]ényeinek érVényre iutlatása érdekébenadia meg,
Er]nlett áilamigazgaiás szervként a Hatóság a

az

nteglá

i

te epü ésfe] esztési stratégiáró

és a

Gyól,2017. máius 3.
dr. Németh Andrea járási hivatalvézetó nevében

polti|Krisztina

Kaoiák:

1,

2,
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Gvőrzámolv
Rákóczi u.45.

9172

Tisztelt címzett!

}4ellékelten megkiildőrn a 88/2017, (lV.1O)

KT

határ,ozatot ror,ábbi szíves lilhlsználás céljából.

Vámosszabadi, 2017. május 3.

TisZte]ettel:

Kató Márja J'egyzó nevében és mcgbízásából:

/,

l/'

L

Vámosszabadi Kazség Örtornúnlzata
9061 vámosszábadi, Szóadi u_ 57.

JEGYZÓKÖ\Ii,VI KIvoNÁT

Vámosszabadi Köxég Önkormáryzata Képvisel&testiiletének2017. április
1egaőknnyvébőI

10- -napján

döntéshozatalban részt vevők száma 6 íő. A Képviselő-testiilet
ellenszavazat és tanózkodá nélkiil az alábbi határozatarhoaa:

A

artott iilésének

6 fő 'gel

szavazatá,lal,

88/2017- írV.10. } KT határozat
Gvőrzámolv Közséq rende7é§i len módosi(ásának véleméú},ezéséfől
V ossr"bádi t<orság Önkorm.iryz,atának kepviselő-tesriilete ugyhatározoft, ttogy a
fo\amarban lévő Gló"raimoly Község rende#si tew módositásával kapcsolatosaa kfogást nem
emel, rovábbá rz eljárás rorábbi szak:lzaiban nem kÁ án részt verrni.
Felelós: l izál.mé Vaiü Líüa po§ármesrer
tlatáridő: értelem szerint

K.nf.
Lizákné \rajda Lívia s.k
polgármesrer

Á kivonat hiteléü: \rámosszabacii,

\űia

Kató

]e

g1zo

s,k

2017. ápri];s 2+,

l1

U,,-"r

fr".a

áss,,*D\
_Y 6

:ffi:
V.H*§/

-",}@\

r,,t i"

Jeg]zo t\
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-

teljes

eljfuás, előzetes ííjék oztat^i s7^kasz

Tisztelt

ciml

és azzal
Megkeresésiikre értesítem,hogy a íáígyidokumenéciót megvizsgáltattam
kapcsolatban az alábbi állrásfoglalást adom:
A fenti hivatkoási szIÁmon érkezett dokumentricióban foglaltak a honvédelem érdekeit
végrehajtása
nem érintik, a Magyar Honvédségnemzeti és szövetségi védelmi feladatai
teszek,
nem
u" a'Útan foglaltakkal kapcsolatban küön észíevételt
iiao.itott,
""e.t
!enrll,
Tájékoztatom, hog), a további vólenén_\ezési cljalásban nern kiVánok rész1

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
és a települé§rendezési eszkiizökr_ől, valamint egyes

Jelen álIásfoglalást, mint

.

településfejlesáési Úatégiáról
szó!ó 314D012, (XL 8,) Korm, rendelet 9, sz,
teleitilésrendezési saifios ]ogintezményekről
-m.getott
,i,tlaínigazgatási szel't adtam ki, figyelenme1 az épített
."jieÚ*n"t ZO. pontjaUá

io^v"á a*ltirá.or

és védelmérőlszóló 1997, évi

LXXV

törvény 7, § (2) m) pontjfua,

1,

Budapest, 2017, március 22.
Ti§ztelettel:
,|,

.)

\<1'':-

Dr. simicskó István
Vagraror:zjy honredelml r]lnl,/1cre
nevében és megbízásából

honvédelmi hatósági osztáfi ezető

ii"*].l","r,r"i,

rii,iar,

Lelrouzki ZsüZsinIa [and!sos

l

sz. pjd,

cinrzelt

2 sz. pld. lrattár

(lel ,]ó

(1),17.+_l] 11/2ó 626]llN1022,26

626|fa\:_]ó (1)2j1_555i)
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G\ljll1,I-ilúsi ]]]\,{1,\l.
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ter,/ének mód.sitása 1t\r]sz ]701']
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l,,le ék etek ,
H V szám ]C05 1,2i]17

lktatószám 4629 3/20,17
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HorVáth Gábor polgármester
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iío nrán]i] ]_a|. G!cr Járás l]lvaia Agráru9!i es Kor.yezetvéde m
Éóosztá ]/ T€:mészetvede mj osztáy mnt esöfokú k! ryezet,réde rrl es ternészeUédelm hatóság (a
io,]ábbiakban Hatóság) G,/órzánoy Közsdg i? epU]es:enceZés terv nródos]tás e őzetes té]ékcztaiás
szakeszáhcz me9küdoti ];01] rn!|kaszámii ./é.riénlezésdck!mentá.ót áttanu mányozia A

A

G]rór_lllosoll

ter!nodositás a koVetkezói(et talta n]azza,

l\z sZ

aródositáS cé]a a

:

sóikaaJó iél|retén:haiá]yos tervekbei szercro il

n],cmVonaának

á apoticZ gazodna a re:.eZés tei!,
A l s: mó..sitás cé]a a Per: sáiány Zái.n!, ltca 3ékeltcaáta Fat:rciiom.ben a teekíegcsztás
f-. iete e]nek ne!ie.e.niós. n]e !nek l:tásá.a fokozadhai eZ épitéSés ete epedés íecV a |9 3pü ésen
A sz !ódositás cé]a a G!ó zámor a33r5 hrsz l ]ng2t]3n megosziása !tán keakut Zárványte ek
kozútk32cso atánali kaakitása e !13 rrszú zactel!eten kelesztJ a módosiiás a ]ogszeráyj
.nóa]csitáse ezá t3:

,"a ós

fie!]le e]ose9et szc gá

]a

i]. V
eheióse!enek megier3fi iése

sZ mó.csitás .e]a a G,/őizáro jl !33,]]1 h,sz

A V sZ

i

teek

.j!l

réSZénkai]ntr nrltáigy e reye:Ési

tás .é]a a G!órZánjoi .+a;. h sz i nga:en rregoSzthaiósá9ának megie.entése
mey]]ek aaiásáre a haso:ó ire j/Zei| i3kék riegos::hatÓVá !:n3k és a tambie táró |tak iaakL]ása
e (ezcóahet aZ etéró 1]]a]dcnos száncékot n e eit S
rr.ócos

Agláíu!yiés Kó.nyezet9édemi FöoSztay
íelmészetvédeLmosztay
9o2l Gyól. Árpárj

út 28
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lr!

B.r

ap:

sVW kolmanyhivat. hu

A beérkezett dokurnentumok Vizsgá ata a]apján a Hatóság áz a ább Véleménytadja]

Z4|é§le:s!](!EEj§zen1

Dcr:bó

Györzámoy te epi] é5rendezés terVének rnói.s tása 3 Za] és iezgésVédeerrr elcek.t nem sért A
Hatosag a taep!esrendazés tei,/Den rögziteite(ke szsn,bei za]-es rezgés!éden szeripontl]o
k fcgá5t nen' eme . azt e fogacásra ]a,/eSo ]a
z]a§!]!:!!!€ .lsZ!]L!aIés .
,/é|..en, ércek,lt rem sert A
Győrzán]o,r' te epl]ésreldeZeS terVé|Ék-ódosi::5a a clr.gót sZtasá!
Hatóság e te epuléslerdeZés t.l\,ben ró9zitettekke szei]ben eV_égót sztaság Véder,j szempoitbó
Levecó:

s

k]fogási nem

H!

A

en,e azt

e fo9adásra ]avaso ]a

adékOazdáikodási Szenrp,!!BlL
Gyórzámoy Község Önkorn, árr_!zata

áiá

h! ár]ékgazdá kodás ]cgs7abáy €óirásab3
]lJ adekgaz.]a kocás
lög7ltett-.kte:sz€mben

iott rendezés ierV.lrcdcsitásábán foga:ak a
Fem |rtközlek A Ialóság e te é!L]ésr€nd.zéS tÉl\,ben
me!,kü

sz.ll|.]i;ö (ioqásiren:n.

azteiio9adá:13]aVáso]a

L:iijI É]!]qsuet!ede n szempcn1l]cI
A noocsitások 1alüete nen] réSZe órsz:gcs

]eeItósé!U !réceit terlné5Ze1 terü]etne( nem l-Ásze 2
Naiura 2c00 i]á ózatna{. se.] az o:szágcs Ökojga lJá óZa:nak A Hatóság a te épL]éslendeZés
iÉivbe| IogZitettekke szemben tá]- es termés,]ei\,éce n s2e,lponibó] k:jo9ási re,r ,,ne azt
e

ícgadásra ]avasoja

i:aióSá9 au eiálás io,!,á5b szakas:álal : r..:'i "|a,l ",.1 ;i : :ii':'! ""iléi i:: ;
te 9pü ésie] esztéS kofaepc ó:ó aZ "legra t te eIi] e5fa' esz:3s siraiég :ra és ? te enL
's:enc3Zés
eszkezökró Va arnjnt egyes ie]epU és.endeZéssa]átos ]ogir:eZnrén!eklö sza ó 31L!'2|12 iXi 6 l Kc,ln
lendeet 37 § 12) bekezdés és a ! me éket. továbirá a Hatasá! leiekességét 'ega apitó
kólnyezetvéde nri es természetvéderni hálóság .i gazgaiás ie édatckat e átó széüek k]eóesélői
sZóó71/20]5 1 i 3| l Korm re,"deeis]A§ i1) bck9zdésea]ap]án acta.ieg
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Siluí.

Ügyintéző: Lizicza; Akos

Tárgy:Győlz ámoly Rondezési TerV
módosítas (Msz,: 170,11)

Teleíon: 96/529-420

Niellékleteki -

lkiatószám

:1

0087/201 7.

Hiv. szám: 1005-í/2017.

Horváth Gábor
poIgármester
Győrzámoly Község Önkoímányzata

GVörámolv
Rákóczi u. 45.
9172

Tisztelt Polgármesteí Úr!
A tá.qyi rendezési teru módosítassal kapcsolatban az alábbi

lNGATLnHüe vl HATósÁGl

VÉLEMÉNYT

adom,

A rendezési lervek véleményezé§i euárásában az ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró Győr-Moson-

sopron Megyei Kormányhivatal a termóföld védelméről szóló 2007. évi cXXx, tóNény (a továbbiakban:
TM,) Vonatkozó előííásai alapján vizsgálja meg a tervekben léíektetettelképzeléseketés adja meg
Véleményét,különös tekintettel az érintett termöföld ingatlanok minőségi adataira. A T6/t- 6/8, § (1)
bekezdése értelmébenha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a településfejlesáési
koncepció, illetve az integrált ielepü!ésfejlesáé§i stratégia elkészitéseVagy azok módosítá§a
tekintetében az egyeáetési eljáíá§ban véleményező hatóságként müködik közre, a térmőföld
Védelmének éNényesitéseérdekébenérvényrekelljuttatnia, hogy a beépítésreszánt területek küelólése
lehetó§ég szerint a gyengébb minőségű termófd,tdeken, a lehető l€kisebb mértékútermóföld
igénybevételéVeltörténjen, A Véleménykialakítása során figyelemmél kell lenni továbbá aíía,hogy az
egyeáetési eljárá§ tárgyát képező fötdrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezögazdasági
hasznosítását az öVezeti átsorolás szerinti terület felhasználás ne akadá|yozza. A Tfvt, 6iB, § (2)
bekezdése §ze.int pédig az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) békezdésben
meghatározott eset kivételével- kifogást kell emelni, ha a település.endezési észköz készíté§e,vagy
módosítása alapján küelölt beépítésreszánt területek
többségében átlagosnál jobb minőségű teímőföldeket érintenek, és a beépítésresánt terület
övezeti besorolásának megíelelö, területfelhasználásra hasonló körúlmények és feltételek esetén
átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségú termőföldeken is sor kerülhet, vagy
b) öVezeti besorolá§ának megíéleló területfelhasználásra kellő nagyságú térmériékbenlehetőség van

a)

a település már beépítésreküelölt, de még fel nem használt területén is,

GyótsMo$n_sopron Méoyei Kormányhiváral Élélmlsrerlánc-bizlon§á§i és Fóldhlvalátl Fóo*tily Fóldhlvatall oszÉly
go22 Gyóí czúczól G- u- 1a 24. 9002 Gyóí á: 22 Te ebnj +36 (96) 529-420 Fai +3€ (96) 317537 _ E fráil:
lóldhiváiálíooVor,oov

hU

Hon!áp:

W,fddh

V.tal.hu

GYóR-MosoN-soPRoN MEG\.EI
KORMÁNYHlVATAL
A TM.6/8, § (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell
alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a településíendezési eszköz készítéseVagy módosítása a
zártkerti ingatlan területének beépitésre§ánt teíüleibe történó átsorolása érdekébentörténik.
A iárgyi rendezósi torv módosítá§ 1., 3., és 4. sz. pontjával kapcsolatosan észreváeli nem ieszek,
mivel a2 érinlett földré-§zletekre íöldvód€lmi szemponlból nem térjédki a Tíl/t. hatálya. A 2. sz.

módosítás éíintugyan teímóföldet (065/í0 hrsz.), ami íáadásul átlagosnál jobb minó§égú,
azonban az egyíészta hatályos te.vben is már lakóterületi fejlesztésre küelölt földrá§z|et,
má§réazt belte]ületi, művolés alól kivett ingatlanokkal körülvett, azaz lényégébén
zárvány teíűlet,

ezáltal a tervben lefektetelt felhasználiá§a szeryesen ille§zkedik lermószotbon már kialakult
viszonyokhoz,

Tájékoáatom, hogy a földmérési és térképészetitevékenységről szóló 2012, évi XLVI, töNény, 27.§ (2)(4) bekezdése alap!án az ingatlan tulajdonosának, illetve
tulajdonosi jogok gyakorlójának

a

(Vagyonkézetójének) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtó], amely az ingaüanon lévó földmérési

jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez Vezethet, A földmérési jel meorongálódását vagy
megsemmi§ülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkézélője) az
haladékta]aBll, de leské§őbb tizenöt
inqat|enügyi iatOságlqL !ö!ele§ a tud9rí]á§_aía_jutá§át Löy€tóel
jel
napon belül bejelenteni. A földmérési
helyreállításának, pótlá§ának, áthelyezésének,
megszüntetésének költ§égeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekébenáll, A
íöldmérési jel megóvása áz ingatlán mindenkod tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának
(Vagyonkezelőjének), l'og§zerű ha§znáIójának

a kötelézettsége.

Amennyiben áthelyezésre (pótlásra) lenne szükség, akkor az irányuló kérelmet 2 példányban
íőosztalyunk részérekell megküldeni. Az ingatlanügyi hatóság az elmozdított, megrongált, vagy
megsemmisüli földmérési jel helyeállítá§át az ingatlan mindenkori jogszerű használójának, ennek
hiányában tulajdonosának költségére rendeli el,
A Győr-Moson§opron Megyei Kormányhivatal hatasköre a termőíöld védelméről szóló 2007, évi cXXlX.
töNény 7, § (1) bekezdésén,Valamint a földmű\€lésügyi hatósági és igazgatasi feladatokat ellátó
széNek küelöléséről szóló 3832016, (Xl|.2,) Kormányrendelet 37, § (1) bekezdésén,illetékessége
ugyanezen Kormányléndelét 1. sz, méllékletének8, pontján álápul..
kérem fentek szíves tudomásul vételét.
Győr, 20í7, március 23.

széles sándor kormánymegbízott nevében és mégbízásából:

í.9op.oi

*.{*
ii

al^

a.,
GyóFMoson-sopron Megyéi Kományhivatal Ébhi9erlánc.bizloí§ági és Földhlvatali Fóosáály Földhlvá|.|l o9tály
9022 Györ, czuczol G, u, 18-24. - 9oo2 eyől Pí.:22 - \elefon: +36 (96) 529420 - Fax +36 (96) 317_537
E-mail: foldh]Váta @ovor,oov,hu - Honlap: v!W,íoldhivalal, hu
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CYóR MosoN.SoPRoN MFCYE! -.,.
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KORMÁNVHIVA|AI ''r|'

K{rR\li\\ \]l afrí7oT1l

R

lbtl

_'

\ni\l,_l
Tárgy: Gyozárnoly Község lelepLlesíelde-

|klalószám: GY D-a2l 44-212017.
1

zési eszkózók módosítása teljes e]járásban
(msz,:1701 1 ), elózetes tájékoztatás
ügyintéző] Gyimóthy Ákos

Mellékletek: -

Telefon: (96) 795677

H V,

sZárn T005-1/2

Horváth Gábor

polgármesler
Gyórzámoly Község Önkormányzata

GYÓRZÁMOLY
Rákóczi u. 45.
9172
Tiszie t Po gármester Úr|
GyórZámo y Kozség Te epü ésrendezés eszközejnek módositásáVa

rc

kapcsolatos szives megkeíesésé-

az épíiettkórny-.z-.t a]akításéról és védelméról szóló 1997 éVj LXXvl\] fy. (tovább ákbán Etv ) 8

§ (2) bekezdése. layábbá a ielepulésfejlesztésj kcncepcióró]. az lntegrált telepúlésfejlesztésj stratégiá
ról és a te]epülésrendezég eszkózókröl valamjnt -agyes te]epülésrendezési sajátas jagjntézményekról

xl

) Korm rerdelei (tovabbiakban Kornr lende et) 37 § (4) bekezdése alapján az
alábbiakról tájékoztatom
szóló 3142a12.

8

A Ie'epl éS-erdezési eszl

.
.
.

az

ép itett

.
.

do]9a2á<a <a-3,

kórnyezet alakításáról és \ edalme rol azara 1997 e!lL\^\V/// /y (EtV).

a te]epü ésképVédelmérői szóló 2016 éV LXX

V

torvény (TVIV,)

az arszágos teleplilésrenc]ezési és épí!ésjkóvetelményekról szóló 253/1997. (X]l. 2a ) Karn.
rendele!

.

ozo' l

(aíÉK)

a telepúlésfejlesztésikancepcióró|. a2 tntegrá]l ieiepulésfejleszíési stratégiáról és a településrendezési eszkózókról, va]amlnt egyes telepu]ésrendezési sajétas ]aglntézményekról szó]ó 311/2012. (X] 8 ) Kam rendeleí
a

jagszabá]yszerkesztésrőlszóló ü/2aa9 (X]l. 11)lRlv] rendelet, \la am |l

az építésúgyiés az építésúggye]összefl.j1gó szakmagyakarlési levékenységekról szó]ó
266/2a13. (v]] 11)Korm rendelet

vonatkozó e óírásain kü]önósen az a ábbi kóveie]ménvekre hívom fe a f]ove]rnet:

9021 Gyór, Árpád út 32.

_

9002 Győr

Pf,:415 Teefon:+36

(96) 795

670-FaX:+36 (96) 795_605

.AKorm'rendelet2016'december3O-ánhatálybalépettmódosÍtásakÖtelezővétesziazönkorés módosífőépítészakiíV közremúködését a településíendezési eszkózök készítése
mányzati

tásasorán'különÖsenaKorm'.ende]etl'ésa3'mellékletbenmeghatározotttartalmielemekés
írásban haiáazok részletézettségénekmeghatározásában, me|yel az önkormánvzati fóépííész
roz meg.

.

Fenti módosíiás

js megváltoztak, A partnerségi egyezsoÉna paftnercéqi eqveztetés szabályai

jogalkotói haáskörietés szabályairól szóló önkormányzati döntést !9!g9!9]!i formában, eredeti
szerini:
bén kell megalkotni, a Korm. rendelet 29,§ és 29lA,§ aiapján az alábbiak

az e feiezetben
Az önkormányzat, a tetjes kórű nyilvánasség biztasításával, a 29/A- § és
meqelőzöen dönt a
meghatáíozott hatáíidők frwetembevételévet - az eqveztetési elíáást
parínerségi egyeztetés szabályanól ( ")"

,,2g. §

telepúIésrendezésieszkóz, kézi
,2g/A.§ (2) A poigármester az etkés,:últkoncepcjó, stratégia,
, paítkónyv és telepú!ésképiíendelet tekintetében - a széleskörú nyilvánosság biztosítáúval

nerségÍvéleményezésrebocsátjaa(3)bekezdésszerint'azönkormányzatiG!!b!e!paineÍségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon (munkakózi tájékoztaa, de legalább a) B!4
terÚletenethelvezeűhirdetőfel(jleÍen,b)helvilaDban,c)havanilyen,Ónkormányzatihanlapan'
és d) lakossáai fórumon ismeftetiannak tartalmát,"

.

A településkép Védelmélól szóló 2016, éVi LXXIV, törvény 14,§ (3) bekezdésére, ameiv
a telepúléskéDi
a|apjá| ,,(3) E töNény ha!álybalépésétó: úi teleDúlésképikövetelmén\lt csak
rendeletben leh et meqh atározn i."

A 2. számú médo-§{tá§ kápcsá4jelzem. hogy a t4él,oztatásban közoli szabályozási ,megoldás a
meghatáíozott három különbözó
szabályozásnak,
öVezeti szabályozás érthetetlen és nem felel meg az oTÉK-ban előírt normatíV
kiindLrló állapoihoz képest bonyolultabb; a kjsméretú lakótömbben

AdokumentációkidolgozásasolánaKorm'Íendetet1l.§'l2§és13'§'melleta45'§(2)bekezdé-

javaslatok tekinietében a Korm, rende,
sében foglaltakra, a mégalapozö Vizsgálatok és aláiámasáó
elemeii illetöen pédig az
let emlíiet! 1, és 3, mellékletébefogIaltakra, a módosítás részletes tartalmi
a Korrn, íendelet 37,
5., Valamint 7, meltékletben foglaltakra legyenek íigyelernmel, A rnódosíiásnak
az államjgazgatási szervek általszolgáltatandö adatokra kell iámaszkodnia,
§-a szerint alapvetóen

Az egyeáetési eljá.ás további fázisaiban részl kívánokvenni,
dokumentáKérem, hogy 314/2o12, (Xl 8,) Korm, rendelet 38,§-a szerinii Véleményezésrebenyújiandó
p3piL
együtt,
elózményiratokkal
ciót a Korm, rendelet 37,§ alapján beérkezett Véleményekkelés egyéb
megküldeni
alaDon és elektíonikus formátumban. cD adathordozón is szíVeskedjék

Győl

,

2017 . ápli|is 4.

Tisáélettel

' ,]7

Széles Sándor kormánymegbízott névében és megbízásából

államifóépíiész

]\

GYóR,MoSoi\-soPRoN MECYEI

,loo3.

KoRN4ÁNYH ]vATA]

lktatószán: GY/NEF/00514-2i

TárgyI Gyözár.oly község lendezési tervének

20T 7

Elóadój HorVátlr Ancrásné

módosilása

Tejefon;961513,758

(lvjsz]17011)
- E

UZErc: e|]dlc: -

Melléklet:

_

Hiv. §zámj'005,1/201 7,

-.<-

Ugyintéző: ol, Torma Viklór

a

GyórzámoIy Község Önkormányzata

GVör.ámolv
RákócziU.45.
9172

szakhatósági vélémény
Győr"zámo]y község rendezés teíVénektárgybar me9]e ó t mulkaszámú mócosilásához az elózeles

ejáÉs során a

Megye Kormányhiváta NépegészségügyiFőosztályához

Gyór_Moson-so9ron

(iovább akban] hatóság) megkü]döil don.JmentLrm a apjá],: lözegészséEügy szempontbó]

hozzájárUlok,

A

Véjeményezésdok!nrentáció ésszeálitásakol az a]ábbi éaazah iaaszabálvak elóírásait kell

fiovelenbe venni:
_

e VizbáZi§ók iáVái !]ziáz]sok Va]amint

szó;ó 123i 1997,

(V

a-z ]VóVIZ

elatást szolgá]ó Viz ]étesitmények Védelnrélő

18 )Kotm. rendelet

_

a Vizek mezógazdasági eeie:ü nitlél sze.nyezés§e] szernben védelméró szóó 2712006 (l] 07)

_

a íe szín álatt V ze( Védelmérój Szó ó 219i

2004 (Vl| 21 ) Korm rendelet,

Nap.9észSé!úwiFÓoSztá y

Kóze9és2sé9ú9y ésJáíványUgy osztály
9c24 cyó| Jós ka !1.a 15.. 9002 Gyöl Pl, 66 - Te eton +36 (9a) 418-065, Fai] +36 196) 4"8_068
q _ Hon ao: M.kományhi!áia l.!
E_m ái ] j]9, €!,9§!sllu!!.it?!§?!@§!a!!9!.i

-2a

_

V

ziköZ.r ű,szolgá ta!ás ló; sZóó 2011 éVl CcX, iö.\,é.y e9yes rende:kezése nek Vegrehartasáról

szóó 58/2013 (lj 27,) Kornr lendelet

,
-

aZ orszáqos

te

9púlésrendezésléS éDiésiköVele rnényeklö] szó]ö 253/1997 (X],20] Ko-n,

a kóínyezeti za| és lezgésteíhe]és:naiárértékek megá]]apilásáló

A rendezés

szó ó 27i2008, (x l 3.) Kvvtl-Eü]V

terv készitésénekkésóbbr áiIaí gazgatási eljálásaji továb5rakbarr's részl {ivánun(

vern] A Véleményezéshezpapil a}apón kél)Uk a.ickll].eniac

ó

negkr déséi

A hatósáq haiáskórél a 19lepü;ésíejleszté§; koncepc]ó'ó], a2 iiegráit teiepü!ésíe]lesztés stlaiég á.ól
es a te]epL]lésrendezési eszkozok|Ó , Va]am]nt egyé§ te ep! ésrende7é§ saiái.s joglniézméryé(ró
szóIó 314l2c12, (X,8) Korm, lendelet 9. számü me]]ék|ei 9 poni]a ]elékességéia fóVárosi ós
megyei k9lír ányh V atalok.ó], Valamjni a ]árás: (íóvárcsi ke ]Leijh]VatalokróL sZó]ó 66/2015 (] 30]

Ko.

,.eldel_.t 2. § (1)Dekezdése á]apitia nreg

Győl,2017 ápli]s 4

T]sá€

eltel:

szé es sárrdor kolmánymegbizoti nevében és me§bizásábó]

W
M
€
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cvór-Moson-sonron
iu.gy.i önkorm7nyzati Hivatal

L3l+

.J

Területfeileszíé§i és Tef ületreíde!ési lroda

, §:iiéiiiijt:

/q2r.€hoi'
Ikt, szám; l78-2/20l7,

Tárgv: Győr,Záúo1} - 1elepíilóslcnd.zésj
terv módosítása

Gyóíz ámoly Község Önkormányzata

Horváth Gábor Polgármester Úr részére
Győrzámoly
Rlrkóczi u, 45.
91,72

Tiszelt Polgárrn:stet UrI
G\

i]lzánlolJ, településlendezési teNéiiek módosításá\,a1 kapcsolat()s

kös7ön.tt.]

nrcgl:cresését

lncgkaptaí],

A7 ópitctt köln},.z.t a].,kitásáról cs \,ódclmóről szóló i997, ó\,i l,XXviI]. tv. (to\,ábl)jr]ibalr:
- a tc].piilésfc.jlesztósi konccpciólóI. a7 inte_9ráli
LelepüléslejleszLési stíalógiárl')] és a telepü]ésrendezési eszköZölcól.
r,a]unrinL u,']r.s
településlendezési sajálos joginlézmén}ekról szóló - 31,1/2012, (xL 8,) trolnr. Iendeier
(tor,ábbiakban: Kornr, letrde]e1) ]7.§ (,1) bcke:dése alapján az alábbi e]ijZetes táiélioaatást
, d,,,i

En,.) 8. i: (2) bcl(.7dósc. to\,ábbi

A telepiilésrendezési terv módosítása so],án - a i 1,1,t20l 2. (xI. 8.) Kolln, rende]et 1. § t2) bek,
rende]kezése alapján - kérem, szí\,eskedjene1,] figye]embe venni a településre vonatkozó
alábbi tcrii]ctrcl]tlcZósi dokumentunokatI

-

G,vór-\4oson-Sopron N,{cgyc Tcrü]ctlen,bzésl,Tcrye (y)!_L-Ell]§!]9,]]1'
o]-SZágoS l'eúictlendezósi 'l'erv (o'l'rT) (2003.
)ixr]. n,-)
^i
'1ovábbá
kéletn:
- aZ épíietlkömyezet a]akíláSáIó] és \éde rléról szóló 1997, evi l,xxvlli, !\,
- aZ o],szágos telepiilésiendezési és épilé]ikö\etelményekól sZóló 25j,r1997. (xli,
]0,) Korm, r.lrdc]cl (tov.ibbiakbanI OTI]K)
- és a terl:j etlcj].Sztésriil és tcriilctrcnd9ze sró] szóló 1996. é\,i xxl i\,,
- ir 1eLepl:iléslej]eszlési koncepcióró], aZ il)tegláh településJ'ejlesztési Stratógi.'Llól ós n
lelepii]r:srendezési eszköZökól.
vallmilt cg,ves tciepiilésrendezési sajálos
joginté7mén),ekíóI szóló 3l4/20l2, (}.L 8,) Korn, rendeiet
vonatkozó eIőírásai érvényesítését,

902l Gyór, vlíro§ház tér 3,

email e!§yne@$nsno,hu

íe|eíxn+36 (96)
í^.^*36

52224'

(96),22221

^Z

eg},c7retési eliárás to\ ábbi l'áZisajban lésZt ki\,ánok

!enij.

KéIen] PoLgárrn.stcr Llrat. ho91, a Korm, lende]et ]8,§-a szerinti vél9ményezésre
ben}íljlantló \,élernén\czésidokumen|ácjót Da]rír alapon szíveskedjék számornra
nlegkilLdeni,

Gl,ór. 2017, márciLrs 17,

üdvozlette]:
(}_várlás

llenlieit

negy,ei lőépítósz

KuNszlGET KózsÉG öNKoRN/ÁNvzAíÁN-ÁK:'l1iLY

KÉPVISELó-TESTüLETE

i}htrd{S};!,.i,l

í:-i'

.

9184 KUNSZIGET, JoZSEF A, U. 2,
TEL.: (96) 552-003,485-388,485 040 FAx,: (96) 552-056
|l|l1-al2017.

"r-i,Y-J

lao| -"tt )olr

KiVonal

Kunszigét Község onkormányzata Képviselő-testületének

2017. mfucius 23-án lartott nyilváno§ ülésénkészült l!l/1-Bl2017, számú jegyzókönyvébó|

Döntés Gyórzámoly rendezési terv módosításának véleményezéséról
A döntéshozatalban .észtvevók száma 7 fó, a Képviselő{estület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a köveikezó határozatot hozta:

kunsziqet község Önkormánvzata képviseló testületének

95/2017, (lll. 23.) határozata

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő{esiűlete
Gyórzámoly község településrendezési tervének módosításáVal
(M§z.í701,1) kapcsolatban eltéró Véleményt nem fogalmaz
rneg. megállapítja, hogy az nefi sérti Kunszjget község
érdekeit, a további eüáÉsban nem kíVán részt Venni, Felkéri a
polgármestert, hogy dőntésúkről Gyórzámoly község
polgármesterét tájékoztas§a,
Felelós: Lendvai lvánné polgármester
Határidó: 2017, április í3,

Lendvai lVánné sk,
polgálmester

dr, Szigethy Balázs §k,

jegyző

A kivonat hiteles.

7_

Kun§ziget, 2017. április 12.
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OyóR-MosoN-sopRoN MEoyEt FJNDóR-IöKAmÁNysÁG
R§}.DÉSZETI IGÁZGATóSÁG
HÁTÁRRXNDÉSZETI OSZTÁLY
sdms: o8o0o/2?48-

l

:

l,.sz.

nov.at.

'

-:- ,

pétdárty

Társy:

Vélemén}€zés

Tel.:

06(9ó) 520-000/8183 nel]ék

Hiv, szjíL 1005-V2017.
ü6iintézó: N.m€s G)llla c.

E_nail:

r,

aléz

lome§gy@gyol.police,hu

üorvrith GitÉbor {Trnak
Györzímoly lGzofu Ön kornárr}zrtr
polgárE€§ter
Gyóízámolv

Tiszlelt Potgáíme§ter Úrl

A Gyfuámlly

Község Rendezé§ Terv módos{tása pímü mun]<a véle,!ény§Z&i

dokrmerrtációját átianulnÁnyoztam.

A

t€lspülésf€jle§áé§i

koncepcióól, aZ iütegnílt települtsfg'lgztési stlatégiáól e§ a

valamint egyes ielepüléaeodezési_ seiá{o§ joginlé_ajényel§öl
"r"toákói
s,) Korm&reítdol€i 9. ;zá!!ú ú9[ék!ex18, 9oíüábaí foglalr
ztltzotz. Qo.
"iÁia
szoopoatiól ktfogó6oE, &zrevételem trlnr§etr'
batáse,tdészoti

t"r"pi{e'.."J.'"Jri

vélemén}€7.é§i
további szska§zaba rcltl lálom indo}oltoak a bwonásr.rnka1, ezért a
eljórÁban a kesóbbiekben nem ldvánrmk rávt venni,
fel, amelyben
TerBé§zeteso& ha a továbbiakban áz Öqök íé§zjót olya! kérdésorerül
állá§fogla!á§u* §ziikséges, k§z§éggel áUulk,gndelkgzé§iike,

Az

clióflÁL§

Gyóí, 20t7. tníícfu§
Tí§rt€lettel:

D.. Kovóc§ Péter c" r. rlezred€§
o§ááIyvez€tő

lrníe út 2-4, Pi:302 9002
BÚ: 2]i 8G2I Telefax: (96) 520-000. BM: 2ll82-{N

clrn: 9024 6y&, §z€nt

T€l€fon|

(96) 520.000

+@il: h!tí§,8}oíffiIk @gyoí,polic€,hu

28,

.::,],},j:?Áryrur1

Hoíi.áth Gábor

l},taioiza m:

6yórzámoly Község

ÓrrkoImálT

vzafa

GYólzámolv
Rákóczi ü, 45,
9172
Tár8)': adat§zolgáltatás

KÖílÁTi.l 7g7 / 2 (2o"I4

Hiv, száín: 1005_1 /2017
Ugyintézó| Varíóné Kec§keméü Andlea
Te]. szám: 06-1_ 430_60n
Mellékletl ,xl§ táblázat lelró adatbázi§,
.§hP téIiníolElati]€i §zelkeszüető
állomány

polgárm€stel.

telepiilésíendezé§i te$hez - Gyólzfulr.oly

Tisztelt Polgáíme§tel Í}r!

A

Minisztele]nökség Kulturáüs ÖIökségvédeleméítFelelős Helyetle§ Áilamütká$ág
nyilviintartrisi ható§áglához 2017. áplili§ 3. naPjál élkezett, KoHAT/1191 (201D számú kélelíne
nyomán csatoltan me8kii]döm üúek a GyóIzimoly települé§ teriiletéIe vonatkozó Eriled ékek és
légészeülelóhelyek leíró adatait tartalfiazó tábllázatot valanúnt szeíkeszthettj téíiníormatitai

állomályi

Az

adatszolgáltatiá§ nem minősiil a közígazgatási hatósási eljláíás é§ szolgáltahás általinos
szabályair,ól szóló 2004. évi cx1-, törvény 83. § (1) bekezdése szerirrti hatósági bizonyíiványnak.

Jelen levél mellék]etében, illetve elektronikus úton me8kíildött adatszolgáltatás az adott
eljarástíPu-6ba! §zerepló releván§ adatokat taltalmazza, melyet a kéreilÍlezó telePüé§rendezés
céliából ha§ználhat fel e8yéb - építé§ü&rihatósági hatáskórén klvüli - eljá!ágában nem
alkalrnazha' valamint abból harmadik íélsámáía adatot szolgátatii nem jogosult.

A ielePüléslendezé§i eljárásban a java§laiot a ku]tulális örökég vérle]ínérőlszóló 2001. évi LXIV.
tö!.r'ény (Kötv.) 85/A, § (1) bekezdése, valamint a régészeti öröké8 és a miíernléki ériék
védelfiével kapcsolatos szabáyokról szóló 496/2016 ()0128.) KoIm. Iendelet 12, mellékletében
meghatarozofí öíöksé8védelmi hatástanülmány vonatkozó me8á]lapíiásai §zerinl a Köiv. 40/A. s
ban íoglaltak figyeiembe vételével ké§zítsékelő a véleményezésTe.A véleméíye"ésta
telepüésrendezési eszközökíól. valamint e8yes településrendezé§i §ajáios iogintezíényekől 6zóló
314/2072 68.) KoÉn, rendelet 9. melléklete, valamint 43/A. § (1) bekezdésében fo8laltaknak
megf elelóen kezdeményezzék.

Kiadáskor hatályos

ad

at.7gazgaási szolgáItatási díj íizetésealól fientesiil,
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é5 il].:télességéla ku]ltralis inökség íiLtL]ln]ével
kaF;sohios szalrályókllii 5zóló 41612016, (x]1.28,) <or]r1. rencleiei (tL,r,ábbiaiban Korin, rende]€i)
:. § g1 r'ekezaos cj pontja és a légllszeij 1Él'ihel], é5 a 1núcnióki éItékniilvánlaílá§ának és \,édelié
nvit,raxu,.anut, án"rilli a régi]sz€ti ]előhcl! és a hlcl meglalái(5ja anyaBi elisme,éséncli lószl€tcs
s;abáti,airól szóló 13/2015. (ljl. 11,) \1v]v len.lelet 6 S (l) l,ekezdósc ]ta|ározza Llleg,

A r}yilvánlaíiási hatóság halósági haláskörét

BltL,lapest, 2017,
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_2/201 7,

Ié§y: Tájékoztatás
!gyi!!zi Babos zollán
E-mail cim: babos,zoltan@nmhh.hu
Telefon: (99) 518-557
005-1/201 7,

Polgármesteri Hivatal

Gvórzámolv
Rákóczi u, 45,
9172
Tisztelt Polgármester Úr|

A Nemzeti l\4édia- és Hirkózlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint a Györzámoly Község
településrendezési tervmódosítás (M6z: 17011) elókészílésébebevont államigazgatási gzeN az a|ábbi
tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges - a Hatóság nyiIvántartásának íészél
képezó - e|ektlonikus hííközlési szolgáltatókról, szolgáliatásokíól, akik, amelyek a rendezés alá Vont
tert]lettel érintettek, Valamint a hatáskórébe tariozó kérdésekbena jogszabályokon alapuló
köVelelményekíöl,

A rendezés alá vont terijleten a hatósági nyilVántartásba bejegyzetl elektloniku§ hírköz]é§i §zolgáliatókíól
és §zolgáliaiásokról a Halóság internetes honlapján: !4u!J!![Lbu a leljes körú nyilvántartás
megtalálható,

Az elekkonikus hirközlési építményekvonatkozásában, az elektronikus hííközlésól szóló 2003, éVi c,
törvény 94, § (1) bekezdése szelinl: ,A település tervezésénél,rondezésénél,utak és kózmúvek
korszerúsítésénéI,egyéb építményekés más létesítményekmegvalósításánáI, felújításánáIépítésénél,
a külön jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hílkózlési épltnények

el h elye zéséneklehetóségét-"
A poslai léte§ítményekvonatkozásában a posíai szolgáItatásoktól szóló 2012, évi cLlX, törvény 31, § (1)
bekezdése alapján| ,,A település teryezésénél,íendezésénéI,utak és kózmúvok építésénél,
egyéb építnényekés más létesítményeknegvalósításánál, felújításánál biztosítani
korszeíúsítéséné!,
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítésjpontok, valamint az egyotomes posíai
szolgáltatás teljesítésétlehotóvé tevó egyéb eszközök elhelyezésének leheíóségét."
Az elhelyezés területét a 253/1997, (Xll. 20,) Korm, rendelet 26, § (1) bekezdése szabályozza, további
múszaki iránymltatást azMsz7487 szárnú szabvány ad, míg az e|helyezés engedélyezé§ének feltételeit

a 1412013, (lX, 25.) N|v]HH rendelet (a továbbiakbanl Rendelei), továbbá a 8i2012. (l. 26,) NNiHH rendelet
határozza meg,
A Hatóság tevékenységének- jogszabályban meghatározott célja az elektlonikus hjrközlési piac
zavarlalan, eredményes múködésének é§ fejlódésének, az elektlonikLr§ hílközlési tevékenységet Végzók
és felhasználók érdekei Védelménék,továbbá a tisztességes, halékony verseny kiajaku]ásának, illetve
íennlaatásának elősegítése az elektíonikus hírközlési ágazatban,

-

A

távközlés, a táVkózlési infíastíuktúraíejlódése településrendezési eszközökkel beíolyásolhaló,
támogatható Vagy korlátozhaló, ezért indokoltnak tartom, hogy az érintett hííközlési szolgáltatók az
elókészítésben résá Vegyenek úgy, hogy azok ismertethessék a település fej|ódése és építésirendje
szempontjából jelentós teíveiket, é§ ezek várható leíolyá§át,

.ími 94or sOPrói Pf

r2r,,Te€fDn,l1]699)5l35oo,

F}illr699}5]a5l3,E

maili,nfc@Rmlrh hu

i
l

KéÍem'hogyazélektlonikushÍftözlésiépltményekelhelyézéséttaglalómonkarészelkészíté§e§orán

vegyék figy;iembe a Rendelet 18, § r, 9) pontjában, 26, §-ában, Valamint 4, mellékléiébenfoglaltakái,

A hííközlési szolgá]tatók.ól adatok találhaiók honlapunkon (!44{Jmb!.]b!), de munkatálsáink más módon
történő éídéklódésesetén is készséggelállnak rendelkezésük.e,
Á telepúlésrendezési észközök feiülvizsgálatához kapcsolódóan még a2 alábbiakra híVnám fel a
figyelmei:

,i"Hatóság és a Magyar l\rérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hííközlési szakági téNezók
§zámála.'"A Módsze-ltani úimutató a telepi]lésfejlésztésiloncepciö, az integíált ielepülésfejleszté§i
strátéola és é télepilésíendezésieszközök készilesevel és módositásával összefúggö eléklíonikus
nirkoz"lési szakáqi ínunkarészekkész téséhez" címúdokumentum a Hatóság és l\ragyal Mérnöki Kamara
honlapján is hozzáférhétó,

n

r,,.i.'iói"r"kor.n", heszaablenor hu, hesz@invite],co,hu címíekOldólt e-maike

a

szolgáliaiók

iáiékóztatást ádnak íeilesáési lerveikröl,

ÁieÉpi.iresrenaeres, 6szközök készitéséhez,módositásához kapcsolódó elektlonikus hílközlésiféjezetet
JpiÚ"usvi és az építésüggye|ósszefüggó §zakmagyakorlási tevék€nységekKjl szóló 266i2013,
(bétüjéle: TH)
"""tá
avll. 11j"a"rrn', áa"t"tL"n Óé!t "tarorott-le|epülé§rendezési hírkózlési tervézó
jogosultsággal rendelkezó és néVjegyzékbevett tervező készíthet,
'ioyÁ;tÁáii van a ,,Digitális N;mzet Fejlesztési Program" megvaló§ítása melhez kapcsolódó
uerinázasok, fejleszté;ek- megvalósításának biztositása beíolyásolhatja településlendezési e§zközök
készítését,módosításait is.

rérem, hbgy a ierv elkészültét kóVetóen, szíVeskedjékazt a Hatóság,lészére Véléményezésíé
megruiaenii' ikiatószámunk válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági
munkarészek csatolásával,

sopron, 20í7, március 27.

Tisztelettel
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oAH-20í 7-00,1 25-0141 12017

9172 Győrzámo|y, RákócZi Utca 45,

L)

ügyintézőjük;

Gábor Anita,
Lovas sándor
dr. Torma Viktória

számuk:

1oo5-1/2017

ügyintézőnk;

Horváth Gábor
polgármeSter
Polgármesteri Hivatal GyőrZámoly

(T

íárg!,. VáIa5Z Győrzámo|y Község Településrendezési eszközeinek
felüIViZs8álatáról sZóló előZetes tájékoztatásra

TiSZtelt Pol8ármester Úr!

Az országos Atomenergia Hivatalnál (oAH) 2017. márcjus 22-én érkeztetett, fenti
számú levelével értesítettGyórZámoly közsé8 települé5rendezési terVének
módosítáSáról. AZ értesítésegyúttal kérte aZ érintetlséghatáskör és illetékesség
ViZS8álatát, Valamint a jogszabály szerinti adatszolgáltatásunk elküldését.
AZ oAH alapvetó és máS további feladatköreit aZ atomenergiáról szóló 1996. éVi
nukleáris létestmények nUkleáris biztonsági
cyül. törvény 17. §-a.
köVetelményeiról és aZ eZZel összefü8gó hatósá8i tevékenységről szó|ó 11a/2011.
(Vll.,1 1 ,) Korm. rendelet, a radioaktíV hulladékok átmeneti tárolását Vagy Végleges
elhelyezéSétbiztosító tároló létesi'tmények biztonsági köVetelményeiről és aZ
ezzel összefüggő hatósá8i tevékenységról sZóló 155l2o14, (Vl. 30.) Korm.
nUkleáris létesítményés radioaktívhulladék-tároló biZtonsá8i
rendetet,
öVezetéről szóló 246/2011. (Xl. 24.) Korm. rendelet elóírásai, Valamint máS
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései határozzák meg.

a

a

a

a településfejlesztési
és
a településrendezési
koncepcióról, aZ integrált településfejleSZtési stratégiáról
eszköZökról, Valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban,. Korm. rendelea), Valamint annak
9, melIéklete rendelkezik,

A

tárggyal öSSZefüggő oAH VéleményeZéSijogkörről

A Korm, rendelet 9. mellékletének,,,4dotszolgdltotós témakőre" című rovata az oAH
részéreelőírási szempontokat nem tartalmaZ.
Fentiek alapján, a küldött elóZetes értesítéSéreválaszolva tájékoztatom, hogy
nincs aZ oAH hatáSkörébe tartozó létesítménya kóZség tervezési területének
figyelembe veendó közelségében,

AA
\* li#
.,;],."iiiii,!!.,

Hatályos áEazati elhatározáS ilyen létesitménylétrehozásáVal,

Vagy

helykrjelölésével GyóíZámoly köZséget érintően nem számol.

AZ oAH a tárgyi Vonatkozásban véleményezésselnem érintett államigaz8atási
szerV, a település rendezési kérdéSeiben nem rendelkezik semmilyen kapcsolódó
feladat- és hatáskörrel,
Tájékoztatom továbbá, hogy az e|járás köVetkező szakaszaiban nem kíVánunk
réSZt Venni, azokról értesítéstVagy további adatokat nem kérünk,
BUdapest, 2017. márciUs 30,
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Kapják:
1. Polgármesteri Hivatal Gyórzámoly

2. |raLíár
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vAs MEGYEI KoRMÁNYHIVATÁ:I},
SZOMBATHELYI IÁRÁSl H 1VAT^I
lktatószm: VA-06/AKFo2l41o3-2Do17.

Iél§y:VéIemény

ügyintézó: Abéri Riia
Telefon| (94) 512-987

N,,lellékletek:Hiv .
1005-1 l2o17

sáft

.

Gyórzámoly Község Önkormányzata
9172 Gvő'zámolu
Rákóczi utca 45,
Tiszielt címl

A ielepülé§fejlesáé§i koncepciólól, az integrált településfejlesáési stratégiáról és a településréndezési

eszközökró], Valamint egyes télepülésréndézési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012, (Xl, 8.) Korm,
rendelet 9, számú mellókletének 15, pontjában biztositott jogkörömben ,,Gyórzámoly község réndézési
tervének módosítása (Msz.i í7011) - vé|éményézés"
tárgyában az alábbi Véleményt adom:

A csatolt dokumentáció megállapltottam, hogy a tervezett módosítás erdótervezétt területet nem éíint,a
tervmódosításnak erdészeti szempontból akadálya nincs.
Hatáskörömet és illetékességemet a földmúvelésügyi hatósági és igazgatási féIadatokat ellátó szervek
kijeiöléséról szóló 383/20í6. (Xll, 2,) Korm. rendelet íl,§ (1) bekezdése, 'I2,§ (5) bekezdése és az 2,
számú melléklete rögzíti, A járási hivatalvezetó a kiadmányozási iogáí az 1l2o17. (l. 2.) számú
kormánymegbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási szabá|yzat 6. számú függeléke alapján ruhááa át,
a kiadmányozási jog átruházása ajárási hivatalvezetó hatáskörét nem érinti,
szombathely, 20í7, április

1

2.
dr. Kovács

hivatalvezelö
ól:

Kapiák:

@

címzeit, postaiúton

2. íaííál

Aqíánqy és KómyezeNédemiFóosztaly

Erdészet oszláy

Pí

9700 szombaahey Bahhyány La]osiér2;9701 szombalhey
24
Te eíon (0694)5]2 980 Fai: (06 94)320053 E
eíd€sz.t@vasgov

fra

hu

üY8PJll4L!L*.
VEsZPREM MEGYEI

KoRN,tÁ

Üryiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-\,,i001 /52 j_2120 17

l.\

i

Y}1 l \{\TA L

Tárry:

G,vórzánlol_v Rendezési
te11 módositása,

Hiv. szám:
Melléklet:

\ag,r,l,cvcnte
Bán}ászali oSZtál],
88 _ 576 -6_:6

Msz: 170l1
1005-] /20l7

Győrzámoly Község Ónkormányzata
9l'72 Győrzámoly
Rákóczi u, 45.

\,'eszpró i \4eglei Kon,nán_lhivataL (to\ ábbiakban: Dín__vafcliig},elet) tárg},i tervezett.]
kapcso]atos rélenrénlkérilncgkcreséSükre köZli. ho§, a Bán},ei'elüg},elet a szakterületébe
taltozó kóldéSei lekinletéber1 ncm órintett. észrer,éte1lne]n tesz. kilbgást nem eme] a teíve7§tt

A

módosítással szemben.

A

Bán],efe liig} elet a tel.\'l,cl kapcsolatos to\,ábbi eljárásban nem

kí\án Iészt ver]ni

veszprém, 2017. ápriLis 6.
Takács SzaboIcs

megbízásábó1

Hatósági Fóosztály
8200 Veszplém, Megyeház tér 1.
telefon:88/576,630, fax: 88/576 644, e-mai}: vemk}-ban}aszat@veszprem-8ov.hu
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433 -4 /201.'7.

Tárgy: Győflámoly Rendezé§i terv módositás 1Msz,:
véleményezésiszakasz

1701 1)

Győrzámoly Köz§ég Önkormányzata
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45,

Tisztelt Cím!

Győrzámoly Község Öntormán}zata telepűlésrendezésieszközök

felülüzsgálatrának
véleményezésetárgyában megkiildött 1701 1. munkaszámú dokuDentációval kapcsolatban &tesíten
bzigazgatlísi térüieiétérintő
T, Címet, hogy Asványrriró Község onkormánlzatának
inaastTBkturális kapcsolatoloa, valamint egyéb kömyeáeti hatli§okm vonatkozó észrevételeíincs,
vélenény€met a telepüiésfejlesztési koncepcióról, aZ integrát telepüésfejlesztési stlatégiáíól és a
telepiilésrendezési eszközökról, valamint egyes telepüésreídezésisajátos jogintézményekől szóió
314/2012, (xt. 8.) Korm, rendelet 38, § (3) bekezdés alapján adtam meg.

a

Ásvrinltráró, 20 1 7. j úlius 4,

Tisztelettel:
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Nemzeti Park lgazgatósá

F€rtó-Hanság

H-q435
H-9435

3is^::9::9
s-ío.
Ré!_Kocs-ová
sarród, RéV-KócsagVál

Postacím: H-9435 sarród, Pí 4.
Te]: 0036 99 537620
Fax: 0036 99 53762l
E-maii: fhnpjtiikarsag@fhnp,kvvm,hu

Fertő-Han9ág
Ngmzgti Park

668-6l2o17
l]gyintézó:

lálgy:
1]lV.

szám

o da szárn:

Burda Brigiita

Gyórzámoly te]epülésrendezési

tervének módosítása msz:1 7011
1aa5-2912017
1

Horváth Gábor úí
polgármester
Györzámo]y Község Önkormányzata
9172 Győlzámo|y
Rákóczi u, 45,

ÁLLÁSFOGLALÁS

A

Fertó-Hanság Nemzeti

Palk lgazgatóság cvaizaÁolv község

ielepülésrendezési

terVének módosításáVal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja:

.

A módo§ítások Védett területet nem érintenek, védett értéketnem veszélyeztetnek, azokkal
szemben eltéró Véleményt nem fogalmazunk meg,

Állásfoglalá§unkat a környezetvéde rni és iermészeivédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat el]átó szervek kije ö]éséró szó ó 71l201 5, (ll1.30.) kormányrendelet 37.§ d) pontja
alapján adtuk ki,

üdvöz ettel:

igazgaIó
Sarród, 201 7,júliUs 18,

5-t

GyóR.MosoN_sopRoN Mlc§,!i'i'"'
KORMÁNYHIVATAL

lCc9-st

KoRMÁN,!,A4EGBízoT,],l I(4BNET

lkíaíószáff : GY

D -021357

Tárgy: Győrzámoly Község településrendezési eszközeinek Msz.. 1701'I
tervszámú módosítása, szakmai vélemény

-212017

ügyintéző: Gyimóthy Ákos

lvlellékleték:_

Télefon: (96) 795-677

HiV, szám:,1005-29/2017,

.-

HoNáth Gábor Úr
polgármester
Gyórzámoly Község Önkormányzata

GYÓRZÁMOLY
Rákóczi u, 45.
9,172

Tisáelt Polgármester Úrl
Gyórzárnoly Község településrendezési eszközeinek Msz.i 17011 tervszámú módosltásával kapcsolatos
szives mégkerésésérc- az építettkóínyezet alakításáról és védelméíőlszóló 1997. évi LXXVlll. tv. (íoVábbiakban: Étv,) 8, § (2) bekezdés e, louábbá a telepüIésíejlesztésikoncepcíórot, az integált telepütésfejlesztési stratégíáról és a telepüIésrendezési eszközököl,
Valamint egyes telepüIésrendezési sajátos
jagíntézmények]ól szóló 314/2012. (Xl. 8.) Kaím. rendelet (lovábbiakban: Korm. rendelet) 38.§ alapján
az alábbi szakmai vé|eményt adom:

1) Amint azt az elózetes ájékoztatási szakaszban jeleztém: A Korm, rendelet 2016, december
30-án hatályba lépett módosítása kötelezóVé teszi az önkormányzaíi főépítesz aktíV közreműködését a településrendezési eszközök készítéseés módosítása során, ki]lönösen a
Korm, rendelet 1. és a 3. meílékleiben meghatározoti tarialmi elemek és azok részletezéttségének meghatározásában, melyet az !iE@E!l!yzg!!_Eép!!l§zj!i9!3! hataíoz meg, Jelzett dokuméniumot nem találtam a beküldött dokumentációban. Kérem a hiányzó dokumentum pótlását,

2) A

módosílás kapcsán az elózetes tájékoztatási szakaszban jelzett észrevételemet
ts!!]!ai!g!l: ,,a szabályozási megoldás a kiinduló áIapathoz képest banyolultabb: a kisnéretú
]akótömbben meghatározott héram külónbózó óvezeti szabáIyazás athetetlén és nem felel
meg az OTEK.ban elóid normaliv szabalyozasnak."
2. §zámú

9021 Gyór, Árpád úl 32,

Kormánymegbízoti Kab]net _Á lami Fóépjiész
_

9oo2 Gyór

Pi: 415 Telefon:

+36 (96) 795-670

- Fax:

+36 (96) 795-605

Eqyebekben tájékoztaiom, hogy a terymódosítássál kapcsolatos további teendókról a Korm, rendelet
39.§-a az alábbiak szerint rendeikezik:
esetén a palgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyról jegyzőkóny,
,,(1) Véleményeltéíés
vel kell Részíteni.
(2) A véleményezéstkóvetóen a beakezett vélenényeket - egyeztetés esetén a kgyzőkónwet
is - ismeftetni keÍ a képviseló-testülettel amelyek elfogadáúró| vagy el nem fogadásáról a képviseló-testúlet dönt- A vélenény, észrevételel nem fogadása esetén a dóntést indokolnja ke .
(3) A véleményezésiszakasz \ezárul a (2) bekezdés szeinti dóntés dokumentálásával és kózzétételével."

A Végsó szakmai Véleményezésiszakasszal, kapcsolatban a Korm, rendeletnek különösen

az alábbi

elóírásaira híVom fel a figyelmet|

§ (1) A polgármester, a véleményezésiszakasz lezáúút köveíóen a telepü]ésrendezési
eszkóz terr'ezetét, az eljérás saíán beérkezett valanennyj vélemény és a véleményezésisza-

,,40.

kaszban keletkezett egyéb dakumentum egy péIdányát, tavábbá azak másolati példányát elel<ííanikus adathardazón megküldi végső szakmai véIeményezésre az állani főépíésznek.
(3) Záró szakmaí véleményakkar adható, ha az (1) bekezdés szeinti valamennyi dokumentum
h iá

nrtal a n u 1 meg kü ld ésrc ke ru lt"

Kérern, hogy 314l2a12. (Xl- 8,) Korm, rendelet 40.§-a szerinti végsö szakmai véleményézésrebenyújtandó dokumeniációt a Korm, rendelet 38-41,§ alapján beérkezéttvélemónvekkel. előzrnénviratokkal. a
parinerséqi eqveztetés véqrehaiiasáról és eredménvérő] szóló okiraiokkal, a vé]eménvezésiéliálás során beérkezett véleménvekelfooadásáról vaov el nem ioqadásáról, valamint az eaveztetési eliárás lezárásrólszóló önkornánvzati döntéssel eovütt, papíralapon és cD-n is szíVeskedjék megküldeni,

Gyu,2a17. június 27

.

T]szteiette

szé]es sándor kolnránynregbízott neVében és megbiZásábó

§
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KORMÁNYHIVAI^L
Mo\oN-soPRON MlCYI
Tá

7

'kíaíószám
{Jgyint*ó: Kanczlel lstván

Qyl Gyóu ámoLy rendezés te ru módos itás (['lsz,

1

70 ] ] )

Hi| sz: 1aa5,29l201T

Te]eion: (96) 529_420

Polgánne§en Híyatal

Gvőlzánoly
9172

Ti§ztélt

Polgámsieí Úd

Hivalkozot számú megkeíssésükré - a Véleményezé§! dokumenláció áttanulmányozása alapján azalábbi

lNGAT!ANüGYl
VÉLEMÉNYT
HATÓSÁGl

ÁrendezésiteNekvéleményezésje]jálásábanaföldhivatalátemóftjldvédelméószólÓ2007.évlcxxlx'törvény(a
továbbiakbaí:Tf!t')vonaikozóelÖÍ.ásai.el§ÓsoóanatemiófóldiÍljnÖségiadatai.alapjánVizsgáljamegátefuekbenlgfektetet

elképzelésekeiésádjamegaszakhatóságivéleményét'ATn/t.6/8'§(l)bekezdéseénehébanaingátlanÜgyihatósága
elkészíiéaevágy
lelepülésEndezési eszkirók, a €lepolésíejl*tési kon@pció, llleive az integráli €lépülésiejlesztési stlaiégla
dokmódos'iásatekintetébenazegyéztetésieljárásbanvéleményezÓhaióságkénimÚköd]kk(Ere,át6Ímóföldvédelmének

éNényesíiéseéldekébenéMényÉkelljuttatnia'hogyábgéPitesrcsántteúlétekkijelóléséleheiÖsegszenntagyéngébb
minöségŰteÍmóiÖldeken,a|eheiólegkisebbméltékÚteÍmón.ldigénybevéleléveltöíiénjen,AvéleménykialákltásasoÍán
meqfelelÖ
íigyeléínínelkell lennitovábbá áíra, hogy áz égyeztetésieljálas táQyát képezó íóldrészletekkel szomszedos tsímÖfÖldek

mezÓgazdaságihavnosfiásátázóvezetiátsorolás*eintileúletblhásználásneakadályoza'A6/8.§{2)bskezdésegeÍnl
pédigazegyeztetésieljálásbanazingatlanogyihátóságnakkifogástkellemelni'haatélepolésEndézésieszk.EkészÍiése,vágy
módositása atapján kijelölt beépítésreszánt leroletek

Óvéz6li besorolásának
a] többséoében átlágosnál jobb minósegú teímólóldekel érintenék, és a bépítésre*ánt teíolei
gyengébb vagy átlagos miióségű
megfeleló, iedlét fulhasználásla hasonló körühények és ieliételek esetén áilagosnál
iemóföldeken is sol keíülhet, vagy

Ó)óvezétibesorclásánakmegfelelÖteú]etfslhasználásrakellónagyságÚtéíméÍtékbenléhetóségVanatelepÚlésmáÍ
beépítésíekijélölt, de mé9 Íelnem hásználttelnletén is,

ATM'6/B'§(3)bekezdésepedigakkéntrcndelkezik'hogya(2)bekezdésbenfoglaliakalnemke|lálkalmdniazáÉkedingátlan
esetében'haaielepülésrendézésieszkózkészÍiésevagymódosításaazádkédiingailánteÍOleiénekbséPitésÉszánlterületbe
iódénó átsorclá§a érdekében tödenik,

Gyözánolykózségkóziqazgatá§ileúleténbelülpé]dáula§ántómÚVelésiágL]terület§kena6.8',legelömüvelésiágú

Viszonyulnak átlago§nak, vagy átlag
ieúléiek€n a +5,, rét müvélésiá9ú tedj]eleken pédig a 7-8, minóségi osztályÚ ftjldészl€tek

Földhivatali o,ztály
Megyéi KormányhivatalÉlelmiszerláíc-biztoíságl és Földhivat,liFóo§ztály
9022cyóí, czuczoí G. u l3-24,-9oo2GyólPl:22-Telefon:+3€(96)529420_Fá*+33{96)317_537-E_mai|:
ío dh Váia @avoraov,hu Honláp] tw.foldhivaiál,hu

GyóFMoson_sopron

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KOR^,IÁNYHIVATAL
A tárgyj ÉndezésiteN módosiiás 1,, 3,, 4., 5., és 6, §z, ponliáVal kapcsolatosan é*revételt nem

t€zek

mivel áz ingallan_

nyilvánlartásban műveés alól k|vsit leíi] etekíe (pl,: lákóház, udvar, gázdasági épülei kózierület, beépítei]eniefu]et, óvoda, úi,
stb,) ném ieíjéd ki á Tí\/t. haiá]ya, A koÉbban adoit véleményben is le letl twa, hogy a 2. §z, módosítás
(065/10

é ni

ugyan lenTóföldét

h6z), ami Éadásul az átlagosnáljobb minó§égű, azonban az egylés2t a jelenleg hátályos téívbenis már lakoierületi

féjleszlé§rc (L0 kie]óJt földész]et, másrészl bélterüleii, múvélésalól kivétt ingaUanokkal kóúiveil, lényegében záNány terület,

eállal

a tefuben lefekt€teti

felhasználásia szefuesen

i

leszkedik a temészeiben már kialakuli v]vonyokhoz,

Egybe. iájékoztaiom, hogy a 3. sz, módoslással éíinlett Györzámoly

beliedleij 683/5

hR-ú ing|an

megszűnt, megoszlották

683/6 és 683/7 hl§z,ú ingatlanokra,

Tájékoziatom még, hogy á ióldmérési és lélképészotilevékenységól szóló 20,|2, évi xLVl. tirNény 27.§ (2)-(4) bek*dése
a]aPján az ingatlan lulajdonosának, illetve a tulajdonosijogok gyakonójánák (Vágyonk*elójének) iartózkodnia kell minden olyan

tevékénységtól,ámely az ingátlanon lévó fóldméÉsijel megrongálódásához

Vagy megsemmisüléséhez vezelhe!, A töldmáésije]

megongálódásái

a tulajdonosí jogok qyakoílója (Vagyonkezélóje)

vagy megsemmisü]sét

a

|ngat]an tulajdonosá, illetve

a

ingailanúgyi haióságnak kóieles a tudomásála jutásál kóV6tó6n haladéktalánul, dé légkésóbb iizenót iapon belúl bejelenieni A
fOldméÉ§|jel helyíoállíásának, pótlá§ának,
megszünte|és

_

az édekébénáll,

A

áthelyézé§énék,megszünte!ésének kóltségeii

fóldmélési jel megóvása

u

ingallan mind€nkori

a

viseJi, akin9k az áthelyezés vagy a

tulajdonosának,

á

1uJajdonosi jogok

_$étojlójának (vaovonk*elóiéne!].j9Ls<9rq hqsz!é]ójáMk a köte]ezettsége_Arnénnyiben áttrélyezé§re /!ótlá§ra/ lefi9 szqk§ég.
ákkor az i.ányuló kérelmet 2 példányban hiváial!nk ré§zére kell megküldeni, Az ingatlanügyi hatóság d elmozdíioii megrcngált,
Vagy megsemmisúli fójdmérési je] helyrcállílá§ál az ingatlan mindenko

jogszeú hagnálójának, ennek hiányában tulajdonosánák

költségéle rcnd€liel,

A GyóFlvloson§opEn

Megye' Kományhivatal hatáskóíe a teímóíö]d vedelméról szóló 2007, évi cxxlx lóívény 7, § {])

bekezdésén, valamint a íóldműv§lé§ogyi ható§ági és igázgátaslíeladatokat elláio szeNek lljelöléséíól szóló 383/2016, (xll, 2,)
Koímányíendelet 37, § (1) békézdésén,iJletéksségeUgyanezen Kományrendelet 1, sz, mellékletének8, pontján alaPul.
A fentiek íigyelemb. vétélévelhatá§köriinkb€

laÉozó terijIéték további teNeési és vélgmóny9zési folyamatáIban i§

kérem ienlek szíves tudomásul véleléi,
Gyöí, 2a17 . június 27

.

széLes sándor kományme9b izot nevében és mégbízá§ából:

9022 oyör, czuczor G, U, 1 8-24. - 9002 Gyól Pí.: 22 - íe |efon: +36 (96) 529_420 _ Fax: +36 (96)
E,mail: íoldhivaial@ovor,ooV,hU _ Honlap: wW.foldh ivatal, hu
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Tágy: Győrzrámoly Rendezési Terv

Szám: 35800/461 7-1l201 7.ált,

módo§ítás (Msz.: 1701 1)
Hiv. §zfun: |005-29/201,1 .
Ügyintézó: 1van)4 AKosne c. tu. orgy,
Telefon: 96/529-533

Ilorváth Gábor
Polgárme§ter
Győrzámoly

Rákóczi u. 45.
9172

Ti§ztelt Polgárme§ter Úr!

Az

építettkömyezet alakításáról és védelméról szóIó í997. évi L)o(VTII. törvény 7. § (2)
bekezdés m) pontja és a telepüésfejlesáési koncepci&ó1, az il}teglálí telepúlésfejlesáési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valainint egyes telepúlésrendezésisajátos

jogintézményekől szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Kom. rendelet 38, § alapján Győrzámoly
és az alábbi vélgmén]t adom:
np"d"rÉsl TqY -qqq§{á§4l(v_":..]]9l_um€"izsgá]'tam

A

358o0l2712-1/201'7.ált.

számú vélemenyifukben foglaltakat fenntartjuk,

a

településlendezési terv módositrása ellen kifogtíst nem emeliink.

Győr, 2017. jűius 17.
Tisztel ettel

:

bornok, tanácsos

Távollétében:
alezrede§

hatósígi szolgílatvezető

Egy

pld:

] ]al

(l

olda])

Kap]a ] kaúr
2

cnDeft 6zé.e PosTÁ'sZlUsZ rúd§/ürn

Cím| 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca4.
Te1; +36(96) 529-530, Fax: +6(96) 315-557

e-mail:

§9ll!!@ag@t4]Ed€9Y.bu
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GYÓRI JÁRASI HIVATAI

lklalószáfi

:

4629

-5
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1

/,c.r-

Ecvll

lOob -J1

Győftémoly
télepú|ésréndezési
véleményezése
Tárgy:

7.

ügyintéző: Herczeg zoltán
Telefon: (96) 524-000 (601)

, ,,..

]j,'L,,::

|u+
közsé9
tervének

Mellékletek: HiV, szám: -

Gyórzámoly Község Önkormányzata
Horváth Gábor polgármester
Győrzámoly
Rákóczi u.45.
9172
Tisztelt Polgármester ÚrI

A

Győr-I\Ioson-sopron Megyei Kormányhivatal Gyóri Jáíasi Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Föo§ztály Természetvédelmi osztály (továbbiakban: l]atósag) a Györzámoly község településíendezési
teNének véleményezésiszakaszában a Gyólzámoly Község Önkormánrzata által küldött, 2017, június
16-án kelt mégkérésésére
az alábbi tájékoztatást közli:
Leveqótisztasáo-védelmi szemDontbóla
tervezett településrendezési terv módosításához a Haióság ]evégőtisztaság-Védelmi §zempontból
hozzájárul, ellen kifogást nem emel, észÉVételtnem tész, további feltételeket az építésiengedélyezési,

A

ill, egyéb eljárasok további

szakaszaiban közöl,

Tái- és természetvédelm i szemDontból:

Természet- és tájvédelmj szempontból Gyór2ámoly Kózség Önkormányzatának településrendezési ierve
kapcsán mégküldött Véleményezésidokumentació megfeleló, elfogadásra javasoljuk, kifogást nem
emelünk,

A

településen tervezett létesítményekrészletesebb vizsgálatainak feltételei

az építési,létesítési

enqedélyezésiéljárás során pontositásra kerülnek,
Hu]ladékqazdálkodá§i szemponiból:

A hulladékgazdálkodási szempontokat a hulladékról szóló 2012. éVi CLXXXV, törvény (továbbiakban:
Ht,) által mégfogalmazott általános szabályok szerint, valamínt a hatályos felhatalmazó
rendelkezésekben leírtaknak megfelelóen kell alkalmazni,

Agrálügyi és Kómyezetvédelmi Fóosltáiy íemészeivéde]mi osáály

9021 Gyór, Áípád L]t 2832, _Teeion:+36 (96) 524_ooo_ Far +36 (s6) 328_031
E_maill teíne§zetvedel€m@gyor,gov
hu, Hon]ap: MaM,komanyhivatal,hu

]

i
]

információk szeíint a telepúlésíendezésiterv módosításáVal é nteti
módosítás a földtani közeg
helyrajzi számú ingatlanokon kármentesités nincs fo]yamatban,
rninóséqéréhatást nem gyakorol, Feniiek alapján hLiltadékgazdálkodási, illetve kármentesítesi és földiani

A Hatóság rendelkezéséreálló

A

közeg Védeímiszempontból a tervezet elfogad ását javasolju k,

ZaF es íezqésvédelml sze T oo niból:
A dokumentáció és a határozattervezetek megállapíiásaia zaj- és rezgésvédelémérdekeit nem sértik,
telep0lésrendezési tervmódosítás (lvlsz,:17011) kapcsán készült
környezefuédelmi hatóság

a

A

dokumentációban és határozat-tervezetben rógzítettekkél szemben zaj-és rezgésvédelrni szempontbói
kifogást nem emel, azt elfogadásra javasolja,

A

Hatósáq az eljárások további szakaszaiban is részt kíván Vénni, a véleménykialakításához
egyeztetési teNdokumentációt kérünk (elektronikus adathordozón vagy papIr alapú dokumentum
formájában) a jóVáhagyásra kerüló munkarészekkel, továbbá az alátámasztó munkarészekkel.
A Hatóság véleményéta te|epülésfejlesztési koncepcióról, az integrált telépülésfejlesztésistratégiáról és
a településrendezési eszközökól, Valamint egyes telepolésrendezési sajátos jogintézményekrő] szó]ó
314l2a12 (X|- 8,) Korm, rendelet 38. § (2) bekezdése alapján, továbbá a kórnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 71l2015, (lll, 30,)
Korm, rendelet 35, § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében, mint megjelöIt Véleményezó adta
ki,

Győr, 2017. jL]lius 5.

Kulc§árné Roth l\4átthaea s,k,
osztályvezető
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Gyór-Moson-sopron
Megyei Önkormán}zati
Hivatal

.1ppl-,ss /t1-1l
Tárgy; Győrzámoly

Ikt, szám: 178-3/2017

i,]iel]j

ill,]lr,

településrendezési
tervének módósíiásá Msz: 17011 (38§)

Ir
_

_

Gyórzámoly Köz§ég Ónkormányzata
Eorváth Gálror Polgiármester U. részérc
Győlzámoly
Rákóczi u. 45,
91,12

Tisztell Polgármester Úr!
Győrzámoly településrendezési tervének módosításával kapcsolatos megkeresését köszönettel
megkaptaú.
Az építettkömyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban:
Étv.;s. 5 (2) bekezdése, továbbá - a települé§fejlesáé§i konccpciórói, az 1ntegrált
településfejlesáési strutégiáról és településrendezési eszközölaől, valamint egyes
településTendezé§i sajátos jogintéZnényekről szóló - 3l4/20I2. (XL 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§ alapján az alábbi véleménl adom:

a

A

településrendezési terv érintő módo§ítá§okl@l kapc§o]atban ellenvéleményem,kifogásom
nincs.

Bízom benne, hogy a hatályos j og§zabflyok betafiá§a mellett a dokumentumaikban/terveikben
rögzített módo§íások hozzájrárulrrak a megye által megfogalrnazott Dinamil:us Innovatív
otthotros megye - jövőképéhez is.
Kérem Polgármestel Uíat, ho8y a ter\ rnódosítás lezárultrával a jóváhagyott, telje§ tartalmú
dokumentációt az egyéb íyllváí\taítÁ§i kötelezett§égek mellett §Zíveskedjen részemre is
megkiildeni.

Győr, 2017,junius 28.
Ti sztel ettel:

?,"{/.
Pap'/ne Kett
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Adricni

megyei főépítész

9021Győr, Városház tér 3,
p m:jl: lkellid.l n§m. hL

teiefon|+36 (96] 522 231
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Nemzeti Médiá- és HírközLé5i H.ió5á9

sopronlHatósá8 lloda

lkíalószáfi: cs h9431,2l2a 17.
IéI9J: Véleményezés
UgyioÉal Babos Zoitán
E:!!a!]_E[!! babo§,zoltan@nmhh,hu
Telefoni (99) 518-557
Hiu.szám-.1 005-29 12017,

Polgárme§teri Hivatal
Gvórzámolv
Rákóczi u, 45.
9,172

Tisztelt Polgármester ÚrI

A Nemzeti lMédia- és Hkközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Gyórzámoly Köz§ég
településrendezésiterV módosltásával kapcsolatos dokumentác]ót megVizsgálta,
A reAdelettervezet hírköz]e§iérdekei!@slr!é módosítás ellen a Hatóság kifogást nem emel,

A

m úem é k ép ü leien és a hozzá ta rtozó te|ek teri]leté n, illetve m úem lék környezet terü leté n folytatott
építésiievékenységet- pl, antenna telepítést,a 39/2015. (ll1.11.) Korrn, lendelet l. sz. mellékletében
meghatározott ]lletekes járási építésügyiés örökségvédelm hivata]ok jogosultak örökségvédelmi
szempontból megvizsgálni és amennyiben engedéJy köteles engedélyezni azt,

A Hatóság kéri, hogy a fent eket a készüló dokuméntációknál figyelembe Venni szíVeskedjenek,

Fenli véleményta településfejle,ztési kancepcióról, az integÁIt településíeJlesztésistratégiáról és a
telepalésrendezési eszkózökről, valamint egyes településrendezési sajátos jagintézményekról szóló
314/2012. (X|.8 ) Korm, .endelet (a továbbiakban: Rendelet,) 4'1, § (2) b) pont]ában meghatározottak
szélint a Rendelet 9, melléklet 20. pontjában fog|alt felhatalmazás alapján adta a Hatóság

sopron, 2017. iúnius 22.
Ti§áéletteli
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Gyórzámoly Körség Önkoímányzala
9172 Gvörzámolv
Rákóczi utca 45,
Tisztelt cím!

A telépülésíejlesáésikoncepcióról, az integíált településfejlesáési slratégiáróI és a településrendezé§i
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló 3í412012, (Xl, 8.) Korm,
rendelei 9. számú mellékletének15, pontjában birosított jogkörömben ,,Gyórzámoly kózség rendézósi
tervének módosítása - véleményezá§i szakasz" tárgyában az alábbi Vélemén},t adomI

eszközökról,

A Talent_Plan Kft. (9023 Gyór, Richter János utca 11,) által készített tervdokumentác;ó {[4sz: 17011) alapján mégállapítottam, hogy a teNezett módosltások országos E.dóállomány Adáttárban nyilvántaított érdóterületet nem érintenek, A tervmódositásnak erdészeti szempontból akadálya nincs,

Tájékoztatásul közlöm, hogy az erdőtelepltések szakszerúségének, Valamint a talajÉ és a környezetré
gyakoroii kedvezó hatasának biáosítása érdekébeneídótelepíés - az erdóÉl, azérdő védelméól és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009, éVixxxvll, törvény Evt,44,§ (1) alapján - csak az erdészétihatóság által
jóváhagyolt telepítési-kivitelezésiterv alapján Végézhétő,
Hatáskörömet és illetékességemet a földmllvelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szérvek
kijelöléséről szóló 383/20í6. (X1l. 2,) Korm. rendelei 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2.
számú mellékletérögzíti, A járási hivatalvezetó a kiadmányozási jogáí az 112017. (l. 2,) számú
kormánymegbizotti utasítással kiadott Kiadmányozási szabályzat 6. számú íüggélékealapján ruhááa át,
a kiadmányozási jog átíuházása ajárási hivaialvezetó hataskö.ét nem érinii,
szombathely, 2017,.július 6.
hivatalvezető
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9021, Győr, Arpád ttt 28-32,
Levélcím:9002 Győr, Pf,: 101 .
Telefon: (36) (96) 500-000
Telefax: (36) (96) 315-342
Intemet-cím: httpóö44§dq!z!g.h!
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lgazgatóság ']l-Ó'5--+
rffii ?-l'

Adószám: 15308373-2-08
Úgyiratsán:13071,

Hivatkozá§i §zám: 1005-

0003/201,7

)9l)o17

Előadó: csapó Csaba

Mellékl€t:

Tárgy: Győrzánroly T€l€pülésrendezési
rerumódosítás (Msz.:] 70] ] )

vélem€nyezési szakasz

Győrzámoly Polgármestere

9i 72 G,vőrzámo11,. Rákóczi Ferenc u,

,15,

Tisztelt Polgármester Úr!
szakaszában is 1,észt \'ettüt]t és 13071-0001/]017 üg_Yiratszámon
2017,0,1,1 ]-én vélemén_vcztiik a7 c]ó7ct.s dokurrentációt,

,{z eljríás kol,ábbj

Ehh§z kcpcst a nlost rncgküldött dokunen!ácili ]1em ta almaz \,á]tozást. ezér! a htvalkozott
korábbi \,ólcmón,vünkct továbbra is í'eintartluk és iz abbiur soro]lak belartása mellett
elfogadjrrk a ten,ezett rlódosításokat.

üdvözlettei:

Győr, 20I7 -01-06
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9t72 Győnámoly, Rákóczi u. 45.

T átgy: Győrzámoly Telepüésrendezési

Ügvszám: t005 42/2011.

Eszkózök felülviz sgálata

(Ir4sz.; 17011)

- eltérő véleményekegyeztető
r

á r r*,

a.|ására tne

phívó kiildése

Hiv. szám:

Ügyintéző: dt. Torma Viktória
Kérjük válaszában szíveskedien
iktatószámunkra hivatkozniI

Tisztelt Hatóságok!

településfejlesztési koncepciótól, az integtált teleprilésfejlesztési stratégiáról és a
településtendezési eszközökő| valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló
31412012. §I. 8,) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése alapjál Győtzátrnoly tendezési tervi
eszközök felülvizsgálata témában eltétő vélemények úsztázásáta szolgáJrŐ egyeztető tátgyalást
hívok óssze;

Á

Az egyeztető tárgyalás belye: Győtzámoly Polgfumesteri Hivatal,
Az egyeztető tárgyalás időpontja:2017,

A oéleményezésiszakaszbdn

tárgyaló tetem

augusztus 22. ftedd) 9 óra

d megkeresettek kőzül a köz:etkezók

nyilatkoztak:

o
o

Gyót-N{oson-Sopron Megyei Kotmányhivatal Epítésúg1és Örökségvédelmi Hivatal Áüami FóéPítész
Gyót Moson_Sopton MegyeiJárási Hivatal Ágrárügyi és Kötnyezetvédelmi Fóosztály TermészeWédelmi

.
.

Osztály
EszaL,drrnántili Y izljrgo:' Igazgatóság
Gyór-Níoson Sopíon NIegyei Katásztrófavédelmi lgazgatóság

.
.
e
o
o
o

Feító Hanság Nemzetl Park lgazgatóság
Gyór N{oson-Sopíon N{egyel Kormán,vhivatal Földhivatali Fóosztály
Vas megyei Kormányhivatal EtdészeúIgazgatóság
Ásványráró Község Önkormányzata

Gyór N{oson-Sopton Níegyei ön}ormányzat Terüetfejlesztési és Területtendezési Iroda Megyei FóéPítész
Nemzeti lvlédia és Hítközlési Hatóság

Egyeztető tárgyahisra a köoetkező lléleményezók nyilatkozdtd miatt oan szükség:
Győt-Moson-Sopton Megyei Koímányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, ÁIami FŐépltész (GyD-02/ 357,
2/2011):

"A 2. s7inú nódosítás

ai

előryteJ tli'ékl<tatási s7akas7ban jel79ít ás7tvuételeaet fenntaion: a
qabá/loiási megoldás a kiindah át/apotboi kepuí boryolultabb; a kisnéntű kkótiinbben negbatámzlít bámn
amilaia arriil ,7abá!oiás értbeíeítenés nen felel neg a<oTEK_bafl előírt rom,atíu :<abáb7<ásnak."

kapcsán

Felhivjuk a figvelmét arra, ho gy 314/zO12. (XL 8.) Korm, rendelet 34. § (1)_(2) bekezdése alapján
_
,, Áz áíÁ^igargatási siervet az e|játás sotán adott véleménye a településtendezési eszköz
szabálvozási kötében - köti.

Azt az étdekeltet. aki

a)

az eljátás során az e|látási szabályokban meghatátozott határidőn belúl nem

szerv esetében jogszabáIyon alapuló - véleménlt,
b) az egyeztető tátgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt. vagy

adott á|amigazgatást

c)
egyeztető tárgyzláson nem képviselteti magát és levelében nem jogszabályon alapuló
^ki ^z
véleményénekfen ntartását jebi,
az adott eljátást szakaszban kifogást nem emelő véleményezónek kell tekinteni."

GyőnámoIy,

201 7.

augusztus

1

0.

Tisztelettel;

,ő

?e"!n ^

(\y

2=l>-

*,,

)

o ő,/

Ertesülnek:

1,

Gyór-Moson-Sopton Megyei Korm ányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Álami Főépítész
-'
lóu t cy;,. Árp;á u, lz,

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelíni és Tetmészewédelmi Főosztály

3.

li szak-dunántuli Yízigyi |gazgatóság
9021 Gyót, Árpád út 28 32.

4.

Győr-Moson-SopronMegyeiKataszttófavédelmiIgazEatőság
9021 Gyót, Mukácsy M. u. 4-

5,

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Tetületendezési Itoda
Me8yei Főépíté§z

9021 Győt, Átpád

t

28-32.

9021 Gyór, \rárosház tér 3,

6.

Győr-Moson-Sopton Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

7,

Fertő-Han§ág Nemzeti Paík Igazgató§ág

8,

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agfáíügyi é§ Kömyezetvédelmi FŐosztály
Erdészeti o§ztály

9022 Győt, Czlczot G, u. 18-24.

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár,

Pl:4,

9700 Szombathelv, Batthyány tér 2.

9.

Ásványtáró Polgárme steri Hivatal
9177 Ásványráró, Rákóczi u, 14.

10, Nemzeti Média H{rközlési Hatós ág Ht latala
1525 Budapest,

Itanát

Pl:

75,

JEGYZÓKÖNW
Tátgy: Győrzánc,ly,

telepűlésren<]ezési terv rrróclosítás (Nisz.: 17011);

eltóró vélcmények

egyeZtetéSe

Készült: 2017. augusztus 22. mpján 9 órakor

Helye: Győrzámolyi Polgátmcsteri llivatal (9172 Gyórzárrroly, llákóczi u,

45,)

Ielen vannak:
,I,orma
Viktória
Győrzámoly I{özség önkorm ártyzata részérőI:Horw/rth (]ábor poluármestcr, dr.
jegyző, Benes Gábor önkorrrrlrnyzatr kópviseló, építésznérrrölr

Gyór Moson_Sopron Nlegyei l(ormányhivatal l(ormárT ymegbízotü I3binet tészéról: Vóglr Clsaba
állami íőépitész,Gyirrróthy Ákos építésügyihatóságr szakügyintézlí
,falent

Plan l{ft. részéről:Németh cyula, Halász F,ererrc tclcpiiléstcrr.ező mérnökök

Németh Gyula tetepülés íeÍ.vező, építészmémökkószijl-rtötte a nrcgjelentcket, tlcgrryitcltta az
eltérő vélerr-rényekcgyeztetó tárgyalását, n-rajd isrnertettc c),órzánoly rcndezósi eszközök
módosítása 2. rrródosítási pontját.

Benes Gábot önkormányzati képviselő, építészmérnökkifcjtctte, hogy a lakilk a kózségbcn
nern ézik magulrénak az utakat, a köztcriileteket, így kiscbb lakóközósségek lrialaldtása lenlre
célszcrű. Hozzátettc, hogv- a közrr'űr,esítés költsége az érintett területen az önkclrmányzat álta1
tenrezett megoldással jóval kevesebbc keriilrrc, illen e mostanában a kisebb tclkekle nagyobb a
kereslet.

Végh Csaba állami főépítészeLrTondta, hogy a belsó zsálrutca a szabáIyozási ch'elrkcl

teljesen

ellenkezik, nem elfogadható, r.alamint a belsó csoktos lrialakitás már több más relcpÜlésen sem
vált be. Továbbá rnegjegyezte, lrogy az tömbbcn sok féIe övczeti bcsorolás talállrató. Ez
ellenkezik az

OTÉKelr.eivel.

Németh Gyula településtefvező, épitészmérnökfelr.etette az út rnagánútként való

besorolásának lehctóségét. Gyórzámolv lrclyi építósi szabály,l.ata nTcgengedi maxirr.um 10 tcletrig,
maximum 80 m hosszúságban a 7,5 m széles magánírt mcgvalrisítását,

Honáth Gábor polgármesteí a témához kapcsolóclóan eltlondta, hogy minimrrm 9 db

te]ek

kialakítását céIozzá|< urcg, illene a rnagánút kialakítris uráni fctrntartása az önktlrn-rányzat
élók közötti megállapodás alapján rörtér-rnc.

és aZ ott

t, és clnotldta,

lTogy az

Németh Gyula mérnök mcgkil,szönte a tószletes

l.óIcr-nén)cke

elhangzottak alapján módosítják a tetlczett 2. pontot.

Végh Csaba áltami főépitészaZ cgycztetés lczárásakór.t nyilatkoztltt, hogy a tclcpilléstenc]ezési
eszkózök módosítás cgyeztetési eljár/.rsa lezárható.

Németh Gyula települós teívező, építészmémök|xlzzátettc,l-rogy a záró vélerr. énv rlegkérése
elótt a partnetségi cgyeztetés, az á|Iamigazgatási cgyeztetés lezátásárőI emlékeztctót kell
összeállítani, és mellékclru kcll az önkormányzat llatátoz,ttrát,

Az eltétó vélemények egyeztetó

tárgy,alása Nérnetlr Gyula tclepülésten

ező z-átszavával, 10 Óra

1,2

perckcrr órr véget,

A 2. módosítási pont tefvezete:
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TALENT−PLAN

Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9023 Gyõr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/418−373; Fax: 96/418−699; E−mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent−plan.hu

Győrzámoly
Rendezési terv módosítás

Jóváhagyandó munkarészek
SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozat tervezete
RTm-1
Településszerkezeti Terv
M = 1: 3 000, M=1:2 500
SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet tervezete
SZTm-1
Szabályozási Terv
M=1:5 000

Győrzámoly Község képviselő-testületének
../2017.(…….) sz. kt. határozata a
településszerkezeti terv módosításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja és az Étv. 6. § (1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) bekezdése
értelmében a település képviselőtestülete a település közigazgatási területére
vonatkozóan az 110/2016.(VI. 6.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott
szerkezeti tervét a RTm-1 rajzszámú, 17011 munkaszámú terv szerint az alábbiakban
módosítja:
A 078/48 hrsz-ú telek jelenleg általános mezőgazdasági besorolású terület véderdő
területté módosul.
A 078/51 hrsz-ú a 078/52 hrsz-ú és a 078/53 hrsz-ú telek jelenleg véderdő besorolású
területek általános mezőgazdasági területekké módosulnak.
A 078/55 hrsz-ú telken belül a területfelhasználások jellege nem módosul csak
átalakul.
A 065/10 hrsz-ú falusias lakó terület besorolású telek egy része közlekedési területté, a
mellette lévő 374/2 hrsz-ú közlekedési terület egy része falusias lakóterületté, a 065/25
hrsz-ú közlekedési terület zöldterületté módosul.
A 913 hrsz-ú zöldterület besorolású terület egy része közlekedési területté módosul.
A 033/18 hrsz-ú és a033/23 hrsz-ú terület melletti közlekedési terület megszűnik, ipari
gazdasági területté módosul, illetve a 033/24 hrsz-ú, a033/23 hrsz-ú és a 033/22 hrsz-ú
területek közötti telekosztás a tervlap szerint módosul. A 033/11 hrsz-ú és a 033/25 hrszú telek mérete lecsökken, egy része közlekedési területté alakul.
A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható.

……………….......…………….
polgármester

Győrzámoly, 2017…………

…………........………………
jegyző

TERVEZET
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./….. (…. ….) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
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 28. § (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének
kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jelen rendeletet a 16082 munkaszámú tervlappal módosított (1: 2 500) ma-ú SZT-BEÉP és a 17011
munkaszámú tervlappal módosított (1: 3 000, 1: 2 500, 1: 2 000) Sztm-1; 1: 2 500 ma-ú SZT-BEÉP és az
1: 10 000 ma-ú SZT-KÜL szabályozási tervlapokkal együtt kell alkalmazni (munkaszám: 13045).
2. §
A R. 10. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki:
„10. § (18) A tömbfeltáró úttal érintett kialakult (80%-ban beépített) tömbökben fekvő két útról megközelíthető
telkek megoszthatók abban az esetben is, ha a létrejövő telkek méretei nem teljesítik az övezeti jelben előírtakat,
de csak a tervezett tömbbelső út szabályozási vonalai mentén.”
3. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépéstől számított 3. napon
hatályát veszti.
Győrzámoly, 2017.
Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./….. (…. ….) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme
érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat
lát el.
Az Étv. a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában felhatalmazta a települési önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg
a helyi építési szabályzatát. Ennek alapján a Győrzámoly Községben érvényes építési szabályokról rendeletet
alkottunk.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelettel együtt alkalmazandó tervlapokról rendelkezik.
a 2. §-hoz
Az építési övezetek általános előírásait egészíti ki.
a 3. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.

Győrzámoly, 2017.
Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

