TP
•

TALENT−PLAN

Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96−418 373 Fax: 96−418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu

Győrzámoly
Településrendezési eszközök
Módosítása
Msz.:17011
Előlap
Felelős vezetőtervező:

Németh Gyula

………………………………….

TT1 08-0066

Társtervező:

Halász Ferenc

…………………………………

Közlekedéstervező:

Miklósi Attila

…………………………………

K1d-1/08-513

Tájépítész:

Pintér Gabriella

……………………………

TK 08-0373

Régész, történész:

Takács Károly

Energia-közmű tervező,
Vízi közműtervező,
Hírközlési tervező:

Ferenczi Huba

…………………………….

……………………………..

- Győrzámoly településrendezési eszközök felülvizsgálata

Msz.: 17011-

Tartalomjegyzék
MŰSZAKI LEÍRÁSOK
1. Előzmények, az eljárás fázisai
2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való összevetés
2.1 Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés
2.2 GyMS Megyei Területrendezési Tervvel való összevetés
3. Rendezési terv módosításai
4. Biológiai aktivitásérték
TERVIRATOK (lásd a CD-n)
Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat
Indító határozatok
Települési főépítészi javaslat
I. lakossági fórum iratai
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai
II. lakossági fórum iratai
Véleményezési szakasz iratai (vélemények, eltérő vélemények egyeztető tárgyalása)
Végső szakmai vélemény

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK
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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
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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.

Végső szakmai vélemény
„A tervmódosítás előző e|járási lépései során keletkezett előzmény iratokat áttekintve
megállapítom, hogy a terv egyeztetése az erre vonatkozó jogszabályban foglaltaknak
megfelelően történt, Az eltérő Vélemények tisztázása érdekében összehívott egyeztető
tárgyalás 2017, augusztus 22-én lezárult. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készült.
A tervezők az egyeztető tárgyalás során Született megállapodások szerint a dokumentációt
módosították. A jegyzőkönyv tanúsága szerint véleményeltérés, illetve tisztázandó kérdés a
tárovi településrendezési terv módosítása kapcsán nem maradt fenn.
A településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselőtestület elé terjesztése
ellen kifogást nem emelek.”
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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
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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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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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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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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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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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