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Győrzámoly településfejlesztési koncepció
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

A tanulmány tárgya:

Győrzámoly község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra szóló
településrendezési tervet készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben (és a 39/2015. (III.
11.) Kormányrendeletben) előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is mellékelni kell.
Jelen tanulmány az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi részét képezi.
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi
védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti
lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző
engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.)
Kormányrendelet szabályai szerint történhet.

Törvényi környezet:
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb
jogszabályok:

1997. évi CXL. törvény – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
2012. évi II. törvény - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai
Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról
57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet - a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes
szabályairól
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet – a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről
32/2014. (IV. 14.) BM rendelet - egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint
a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti
feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
2012. évi CLII. törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012. évi CXCI. törvény - a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három
kategóriába lehet besorolni:
1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
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2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek.

1. Védett régészeti lelőhelyek esetében:
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti
lelőhely kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos
jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír.
Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható,
és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár
részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §)

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §).
A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve
eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §).
A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a
régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók
el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint az előzetes régészeti
dokumentáció elkészítéséhez szükséges feltárások kivételével - annak kell fedeznie, akinek
érdekében a feltárás szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §)
Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos,
vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi
elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén.
Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy
annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást. Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a
beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi
vagy pótolhatatlan forrása. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés)
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei
kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó
szerződést a beruházónak az illetékes múzeummal kell megkötnie. (2001. évi LXIV. tv. 20. §
(1) és (2) bek.; 1997. évi CXL. tv. 45/A §; 266/2012 Kormányrendelet 7. §).
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása,
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő nem
várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz. (2001.
évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés)
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő
cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi
(2001. évi LXIV. tv. 82-85. §).
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3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt
régészeti lelőhely előkerülése esetében.
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a
beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett
területekre. (2001. évi LXIV. tv. 7. § 17. pont)
Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a
munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa
folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt
haladéktalanul bejelenteni. A hatóság intézkedéséig köteles a korábban ott végzett
tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni. (2001. évi
LXIV. tv. 24. és 25. §)
A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet
feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. évi
LXIV. tv. 26. §)
Az örökségvédelmi hatástanulmányról
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának
kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a
rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél
régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni (2001. évi LXIV. tv. 66. § (1)
bek.).
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 39/2015. (III.
11.) Kormányrendelet melléklete. Ugyanezen rendelet 69. § (2) bekezdés értelmében a
hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult
szakértő,
b) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen
szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául
szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír.
A hatástanulmányban szereplő műemléki szakterületi részeket csak az adott szakterületen
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személyek készíthetik.
A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a hatástanulmány
elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.
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1) Vizsgálat:
a) Történeti leírás, régészeti örökség:
1. 1. Topográfiai leírás
A község az Alsó-Szigetközben, a Mosoni-Duna mellett helyezkedik el, határa kiterjed az ÖregDunáig. A térség a Duna hordalékkúpja, ahol a felszín alatt több száz méter vastag kavicsréteg
található. A folyó szabályozása előtt Duna-ágak szövevénye hálózta be a tájat, s az egyes ágak
és medrek viszonylag gyakran változtatták a helyüket. A település határának túlnyomó része
ma már mezőgazdasági művelés alatt áll. A hajdani kiterjedt ártéri ligeterdők maradványai
főképpen az Öreg-Duna ágai között, kisebb részben a Mosoni-Duna mentén találhatók.
1. 2. Történeti források
Győrzámoly első okleveles említése 1271-ből ismert: ekkor, mint Malomsokkal határos
települést említik: terram…Malomsok…ultra Danubium usque Zámoly existentem. A 15.
század első felében már bizonyosan a Héderváry-család birtoka volt: 1443 és 1548 között nem
kevesebb mint tizenhat oklevélben fordul elő váltakozva „Zámoly”, „Zamoly” ill. „Zamol”
alakban. A település az egész feudális korban a hédervári uradalom része volt, és az uradalom
többi részével együtt került a 15. század végén zálogjogon a Szemere, illetve a Nagylucsei
család kezére. Majd 1500-ban a Rozgonyiaknak zálogosították el birtokosai. Az 1549-es
dikaösszeírás szerint a Héderváry család, valamint Bakyth Péter együtt bírta a nagyobb részben
újonnan benépesített falut. Tíz és fél porta közül nyolc jobbágytelek újonnan népesített, s
emellett megemlítenek két zsellért is. Zámoly a 16. század második felében többször elpusztult
– így Győr 1594. évi török ostromakor is. 1619-ben a Héderváry és a Rárói családok birtokában
találjuk. A későbbiekben az újjáépülő falu teljes egészében a Héderváry-család – illetve későbbi
örökösei – uradalmához tartozott.
A Rákóczi – szabadságharc idején (vidékünkön 1704-1710) sem voltak biztosítottak a nyugodt
fejlődés feltételei. A császári őrség által védett Győrt a kurucok igyekeztek blokád alatt tartani,
megakadályozni az őrség élelmiszer ellátását. A falut 1809-ben Napóleon katonái gyújtották
fel, 1869-ben tűzvész, 1954-ben pedig árvíz pusztította. A lakosság mégis kitartott a mai helyen,
az egyes tüzek és áradások után a régi helyen építette újjá a falut.
Győrzámoly a középkorban az esztergomi főegyházmegye komáromi főesperességébe, azon
belül pedig a hédervári esperesi kerületbe tartozott. 1561-ben a főpásztori vizitátor járt a
településen, aki megállapította, hogy Zámolynak nincs plébánosa, a templom teljesen
elhagyatott a birtokosok hanyagsága miatt, akik mind evangélikusok.
A győrzámolyi templom még 1647-ben is evangélikus kézen van, a század végére azonban a
hívekkel együtt újra katolikussá válik. 1658-ban a templomot romba dőltként említik.
Ugyanebből a forrásból derül ki, hogy az egyházat Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. 1714ben helyreállítják az épületet (melynek ekkor fából épült tornya van), de egy földrengés 1779ben véglegesen romba dönti. Ekkor Viczay Mihály gróf az alapjaitól újjáépíti a régi templomot,
melyet Szent László tiszteletére szentelnek fel (ezt a templomot láthatjuk az 1780-as években
készült katonai térképen). Ugyanekkor bezárják a templom körüli régi temetőt, és új, töltéssel
körülvett sírkertet nyitnak a templomtól kissé távolabb (mintegy 100 méterre). A barokk
templom – a környező épületekkel együtt - 1869-ben leégett, de eredeti stílusában újjáépítették.
Forrásainkból arra következtethetünk, hogy a mai plébániatemplom helyén már a középkorban
is templom állt (Szent Erzsébet tiszteletére szentelve), melyet a 18. század végéig temető vett
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körül. A védőszent nevéből ítélve a templom a 14. vagy a 15. században épülhetett gótikus
stílusban.
A plébániatemplom elhelyezkedéséből arra kell következtetni, hogy a falu már a középkorban
is ugyanezen a helyen állt. A középkori település maradványai (a falu központi településgóca)
a község belterületének plébániatemplomhoz közelebb eső részein keresendők.
Irodalom:
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest, 1987. 641.;
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. Bp., 1894. 559.;
Lengyel Alfréd: Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében (1000-1711) Győr, 1944.
100.; Mithay Sándor: Régészeti adatok a győri járás történetéhez. Győr, 1956.; Karácsony
István: A Szigetköz története. Helytörténeti olvasókönyv. Darnózseli, 2003.; Érsek Imre:
Szigetköz története, községeinek eredete. Magyaróvár, 1924.; Gecsényi Lajos: Győr megye a
17-18. század fordulóján (Település-történeti vázlat). In: A Dunántúl településtörténete I. 16861768. Szerk: Farkas Gábor. Veszprém, 1976. (MTA VEAB Ért. II.) 116-123. Timaffy László:
Szigetköz. Debrecen, 1980.; Győr megye és a város egyetemes leírása. Szerk.: Fehér Ipoly.
Budapest, 1874. 517.; Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye. Szerk: Borovszky
Samu. Budapest, É.n. 65-66; Kázmér Miklós: Alsó-Szigetköz földrajzi nevei. Budapest, 1957.;
Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba László. Győr, 1994. 89.; Győr-MosonSopron megye kézikönyve. Győr, 1998. 540.
Kiadott források:
Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I-XI. Budae 18291844.; Radvánszky Béla-Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára I-II. Budapest,
1909-1922.; Zsigmond-kori oklevéltár I-II. Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest. 19511958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk.: Borsa Iván (A Magyar Országos Levéltár
kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Gecsényi Lajos: Győr vármegye
nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1580-1616. Győr, 1990., II.
1617-1626. Győr, 1995.; Vályi András: Magyarországnak leírása. Budae, 1796. III.; Fényes
Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és
geographiai tekintetben. I. Pest, 1841.

2. Régészeti források
1. lelőhely. Kultúrház.
Régészeti jelenségek: Lovas temetkezés: honfoglaláskor.
Leírás: A lelőhely a település központi részén a plébániatemplom és az iskola mellett található.
A területen a kultúrház alapozási munkálatai során került elő a sír 1975-ben. T. Szőnyi Eszter
és Tomka Péter adatgyűjtéséből ismerjük (1975. 05. 24.). Az épületben jelenleg orvosi rendelő,
könyvtár és bölcsőde található.
Forrás: Xántus János Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM RA) 25-76, 9-85.
Helyrajzi számok: 278, 268/5, 333, 234, 275, 268/6, 277, 276, 279, 281, 282/1, 283.
2. lelőhely. Bányató.
Régészeti jelenségek: Bizonytalan jellegű leletek: ismeretlen kor.
Leírás: A lelőhely a Mosoni-Duna bal partja mellett attól mintegy 300 méterre helyezkedik el.
Kavicskitermelés során a lelőhely elpusztult. A kavicskotró-gép 10-15 méter mélységből
emberi koponyát, állatcsontokat és fatörzseket hozott fel. T. Szőnyi Eszter és Tomka Péter
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adatgyűjtése (1984. 03. 29.). Feltételezhetően össze nem tartozó és részben talán másodlagos
helyzetű leletekről van szó. A kavicsbánya jelenleg is bányaművelés alatt áll.
Forrás: XJM RA 79-83.
Helyrajzi számok: 067/26, 084, 067/19, 093/18, 067/18, 086, 083/5, 067/27.
3. lelőhely. Kerti-földek.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor.
Leírás: A lelőhely a Győrújfalu felé vezető út keleti oldalán lévő szántóterületen helyezkedik
el, egy alig észrevehető kiemelkedésen. A lelőhelyet Losonczi Máté 2010-ben végzett helyszíni
szemléje alapján ismerjük.
Forrás: Jelentés helyszíni szemléről, Győrzámoly, Kerti-földek, 2010.
(KÖH 600/2449/2010).
Helyrajzi számok: 096/3, 096/2.
4. lelőhely. Sós-földek.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, középkor.
Leírás: A lelőhely a 3. lelőhelytől északkeletre, egy a környezetéből enyhén kiemelkedő
felszínen (parti dűne sávon) található. A lelőhelyet Losonczi Máté 2010-ben végzett helyszíni
szemléje alapján ismerjük.
Forrás: Jelentés helyszíni szemléről, Győrzámoly, Sós-földek, 2010.
(KÖH 600/2450/2010).
Helyrajzi számok: 040/28, 040/26, 040/27, 0105, 042/15.
5. lelőhely. Római katolikus templom.
Régészeti jelenségek: Templom: középkor. Csontvázas temető: középkor, kora újkor.
Leírás: Az írott források alapján a község középkori, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt
templomát a mai plébániatemplom helyén kereshetjük. A templomépület 1-1,5 méter magas
mesterséges dombon áll. A védőszent nevéből ítélve a templom a 14. vagy a 15. században
épülhetett gótikus stílusban. Írott forrásban 1561-ben szerepel először. Az evangélikusok által
elfoglalt templomot 1658-ban romba dőltként említik. 1714-ben helyreállítják az épületet, de
egy földrengés 1779-ben véglegesen romba dönti. Ekkor teljesen újjáépítik barokk stílusban. A
templom körüli temetőt ugyanekkor költöztetik át jelenlegi helyére. A középkori temető helyén
jelenleg részben zöldfelület, részben sportpályák és épületek találhatóak. A Szent László
tiszteletére szentelt plébániatemplom műemléki védelem alatt áll, törzsszáma: 3538.
Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye. Szerk: Borovszky Samu.
Budapest, É.n. 65-66.; Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba László. Győr,
1994. 89.; Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Győr, 1998. 540.;
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=4435.
Helyrajzi számok: 327, 328/2, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 269/1, 269/2, 270, 276, 333.
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Azonosítatlan lelőhely:
A község határában az 1960-as években Árpád-kori település maradványai kerültek elő
kavicsbányászás közben (Gabler Dénes adatgyűjtése. 1966.05.27. XJM RA 79-83.). A
lelőhelyet közelebbi információk híján nem lehetett lokalizálni, mivel hat darab kavicsbánya is
van a község határában.
Régészeti érdekű területek:
Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti
érdekű területnek minősül a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke. A régészeti érdekű
területek közé tartozik a község egész belterülete, mivel ezen a helyen kereshetjük a középkori
Zámoly falu régészeti maradványait. A község határában régészeti érdekű területnek
számítanak a környezetükből kiemelkedő kisebb-nagyobb dombok és dombvonulatok.
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b) Természet, táj, tájhasználat - településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok
befolyásolták. A megfelelő minőségű zöldfelületek szerepköre kondicionáló, rekreáló és
esztétikai egyszerre
Győrzámoly belterületén a zöldfelületi rendszer szinte mindegyik összetevője megtalálható.
I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek közül Győrzámoly belterületén a következők
találhatók: közpark, lakópark, játszótér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások, belterületi
erdő.
II. Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek közül: temető, focipálya
III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: ezek a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező
magánkertek: közintézmények kertjei, családi házak kertjei mezőgazdasági zártkertek
I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek
E területek esztétikai jelentősége kiemelkedő, kondicionáló, rekreáló, pszichikai hatásukat a
település minden lakója élvezheti.
A településen több közpark jellegű terület található. Szakszerű kialakítással, elhelyezkedésük
és nagyságuk függvényében a település meghatározó színfoltjaivá válhatnak. Jó példa erre a
templom környezete.

A többi közterületen is követni kéne ezt a példát, főként a helyes növényválasztás tekintetében.
A tájba illesztés és esztétikus téralakítás miatt kerülni kell a tű- és pikkelylevelű örökzöldek
alkalmazását. Megjelenésük idegen hatást kelt, kis területeket átláthatatlanná tesz,
jellegtelenséget eredményez.
A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei az utcai fasorok.
Közlekedési területek zöldfelületein belül elsősorban az utcai fasorok hiányosságát szükséges
pótolni. A növények csökkentik a zajt és a páratartalmat, valamint javítják a település klímáját.
Esztétikusabbá teszik az utcaképet. A cserje és a gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától,
terelik a forgalmat és a felsorolt klímajavító tényezők mellett védik a gyalogosok testi épségét.
Itt is kerülni kell a tű- és pikkelylevelű örökzöldek alkalmazását, nem csak idegen voltuk miatt,
hanem nagy helyigényük, átláthatatlanságuk és forgalombiztonság csökkentő hatásuk miatt is.
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A zöldsávok, véderdők ökológiai, elválasztó, valamint kondicionáló szerepük miatt fontos
alkotó részei a földfelületi rendszernek. Ezek a területek különböző hasznosításuk ellenére
védelmi szerepet látnak el, de ugyan ilyen fontos az összekötő szerepük is. A külterület nagy
összefüggő zöldfelületeit (ártéri erdők, gazdasági erdők) zöldfolyosóként köti össze a belterület
zöldfelületeivel.
Ennek érdekében nagyobb figyelmet kéne szentelni a még foszlányokban fellelhető mezővédő
erdősávok pótlására. A természetes vízfolyásokat, csatornákat övező növénytársulások
védelmére és pótlására, valamint a védőfásítások kiépítésére a szántók és a szomszédságában
lévő lakóterületek közé.
Kondicionáló hatásukat mindenki élvezheti, esztétikai, rekreáló, pszichikai hatásukat csak a
település bizonyos lakói.
II. Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek
A temető a különleges terület-felhasználás kategóriában szerepel. Belterülete meglévő nagy
lombtömegű, árnyékoló funkciót is betöltő lombos növényzettel nem eléggé ellátott, ezért
ennek területét fásítani szükséges. Egy jól fásított, árnyékos temető remek zöldfelülete lehet a
településnek. kondicionáló hatása közismert.
E célra hárs javasolt nemesebb fafajok vegyítésében. A temető határa és a meglévő lakóterület
közé egy többszintes biológiailag aktív, fás - cserjés - védősáv telepítése szükséges, mivel ez
különböző területhasználat előbb – utóbb konfliktusokhoz vezethet. (funkcionális
tájhasznosítási konfliktus) A növénytelepítésnek ez esetben a szűrő és szélsebesség mérséklő
hatásán túl esztétikai, kegyeleti okai is van. Kondicionáló hatásuk az egész településen
érvényesül
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Sportpálya
A sportpálya szabálytalan alakzatú területen, lakóterületekkel közrezárt helyen fekszik.
Megközelítése jelenleg csak a Szent István útról lehetséges. Területének rendezése valamint a
szabályos védőfásítás telepítésének érdekében szükséges alakzatának szabályosítása,
körvonalának kiegyenesítésére. (a Hunyadi utca felől). Tömbfeltárással, ill. gyalogos út
kiépítésével célszerű még egy megközelítési lehetőséget biztosítani.
Védőfásítását az elhelyezkedéséből adódó jövőbeni konfliktusok elkerülése miatt mihamarabb
célszerű elvégezni.
Nagyobb sportesemények lebonyolítása érdekében szükség lenne egy murvás parkoló
kialakítására. Kialakításánál ügyelni kell a Fákkal való árnyékolásra, mivel a sportpályán lévő
sportesemények zömmel a nyári időszakban várhatók.
A pálya szélénél kialakított játszótér lehetőséget ad több generáció számára a terület egy időben
való használatára.

III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek
A zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb eleme ez a kategória, mert területük a korlátlan
használatú zöldfelületek nagyságának többszöröse. Kiváltképp jellemző ez Győrzámolyon ahol
a települést zömében falusias jellegű beépítési mód jellemzi. A településen egy, kettő és három
zónás kertek egyaránt előfordulnak. Az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) egyre
gyakoribbá válik, a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert), a három zónás pedig
általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol állattartás, vagy más gazdálkodási tevékenység
folyik és ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában. Még mindig dominál a
magánkertek haszonkerti jellege. Főleg az idősebb, nyugdíjas korú lakosság csupán az elő- és
oldalkertet használja díszkertként, a nagyobb felületű hátsó kertben pedig saját felhasználásra
zöldségeket és gyümölcsöket termeszt. A családi házak kertjei nagyrészt rendezettek, a
parlagon hagyott területeken viszont a kaszálás és a parlagfű irtása szükséges. (vizuálisesztétikai, ökológiai tájhasznosítási konfliktus)
Sajnos Győrzámolyon is megfigyelhető az, az egész országra jellemző új tendencia, melyben a
hagyományosan ültetett fafajták visszaszorulnak. A magyar tájtól idegen divatnövények váltják
őket ki, főként a hegyvidéki hatású tű- és örökzöldek fajai és fajtái.(boróka, tuja, álciprus)
Kultúrtörténeti és zöldfelületi szempontból is fontos lenne a hagyományosan ültetett fajok és
fajták preferálása.
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Az intézmények kertjei
Az iskola udvara rendezett, viszont nagy lombú árnyékot adó fa elhelyezésére még szükség
lenne.
Az óvoda udvara rendezett, korszerű játszótérrel felszerelt.
Bölcsőde udvara korszerűsítésre szorul.
Az orvosi rendelő környéke rendezetlen.
A bővítésre szánt lakóterületek zöldfelületi ellátását a terv tartalmazza.
Tájhasznosítás
A táj egyidejűleg sokféle szükségletet elégít ki. A tájhasználat ezért igen változatos. Egyszerre
több tájhasználati mód megjelenését eredményezi. A prioritást élvező használatok az esetek
többségében korlátozóan hatnak más fejlesztésekre, ami előbb –utóbb konfliktusokhoz vezet,
ezért fontos, hogy minden beavatkozást ökológiai és tájképi hatástanulmányok előzzenek meg.
Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a régió
tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól, ezekre büszkék a helyi lakosok.
A térség rendkívül változatos növénytakaróval rendelkezik, amit a mozaikosságnak köszönheti,
melyet a Duna és a Mosoni-Duna mentén az ártéri növénytársulások hoztak létre. Megőrzése a
táj jellegzetességének megóvása szempontjából elengedhetetlen.
Erdőterület
Győrzámoly közigazgatási területén két nagyobb és több kisebb
kiterjedésű erdőterület található. Az egyik nagy a települést délről
határoló Mosoni –Duna és annak összefüggő ártéri erdeje, a másik a
település keleti részén található nagy összefüggő zöldfelület a Duna
ártéri erdeje. A kettő között helyezkedik el Tölösi erdő páratlan kincsű
keményfa-ligeterdejével. Területén zavaró hatású a két szántóterület,
mely tájsebként jelenik meg. Visszagyepesítése, nedves legelővé tétele
mind esztétikailag, mind tájökológiailag indokolt.
Az erdőterületek a táj legfontosabb elemeit alkotják, mivel esztétikai,
ökológiai és termelési potenciáljuk általában a legmagasabb és az
emberi egészségre is jótékony hatással vannak. Az erdő magasan
szervezett életközösség, amely hosszú fejlődés eredménye. A tájfejlődés során a legmagasabb
produktumot biztosítják, a növénytársulások klimax (záró) társulásai. Számos növény és állatfaj
élőhelyet, táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. Az erdőnek emiatt
kiemelkedő szerepe van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás fenntartásában. Erdők nélkül
az élet hazánkban elképzelhetetlen, ezért fontos megőrzésük és területük növelése.
A mezőgazdasági területeken
Győrzámoly külterületének árvízmentesített részén
szántóföldi művelés folyik, a belvíztől veszélyeztetett
területeken a gyepgazdálkodás a jellemző. A
belvízelvezető
csatornák
partjai
mellett
olyan
növénytelepítést kell végezni, amely kellő árnyékolást ad
a víznek, s kihangsúlyozza a tájban a természetes vonalú
vízfolyásokat, megőrizze ezzel a jellemző szigetközi
tájalakulási formákat.
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A szántóföldeket és földutakat kísérő fás, cserjés állományok ökológiai szerepe a
belvízcsatornák menti cserjésekkel megegyezik. Ezek a területek fontos búvó-, illetve
táplálkozóhelyet nyújtanak a rovaroknak, lepkéknek, gyíkoknak, énekesmadárfajoknak.
Megfelelő hálózat esetén lehetővé teszik az apró énekesmadarak, vagy a lepkék vándorlását,
amelyek takarást, vagy különleges klímahatást igényelnek vándorlásuk során. Fontos szereplői
a táj arculatának formálásában. A nagytáblás szántóművelés miatt sajnos ezek már csak
nyomokban találhatók meg, viszont útmutatást adnak az újratelepítéshez.
Vízgazdálkodási terület
Tájvédelmi szempontból a meglévő vízfelületek, vízfolyások és az azokat kísérő zöldterületek,
fasorok, kisebb ligetes erdők döntő fontosságúak a táj karakterisztikájának megőrzése
szempontjából.
c) Településkép és utcaképek
A település több utcájára jellemző az előkertes fésűs beépítés.

Hunyadi utca lakóház sora

Fűrészfogas beépítés a Szent István utca rövid szakaszában
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Kossuth Lajos utca előkert nélküli, vagy minimális előkertű házsora

Bartók Béla út

Kerékpárút a Rákóczi út mentén
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Iskola

Részlet a faluközpontból
Az újabb kialakítású utáckra a „kerítés-előkert-ház” kialakítás jellemző:

Akác utca
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d) Településszerkezet és területhasználat
Az I. katonai térképen látszik, hogy a település ősi magja a mai Kossuth Lajos utca, Szent István
utca, és Rákóczi utca.
Az 1819-1869 között készült II. katonai felmérés megmutatja, hogy a település lakott része
kibővült a mai Szent László utcával, Liget utcával és Petőfi Sándor utcával. A II. katonai
felmérést követő 60-70 évben a település szerkezete lényegesen nem változott.

I.

katonai felmérés: Győrzámoly 1782

II. katonai felmérés: Győrzámoly 1819-1869
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Győrzámoly 1931

Győrzámoly esetében a történeti útnyomvonalak köré települő falu, olykor esetlegesen, de
általában megközelítőleg centrikusan növelte a település nagyságát. Ezzel magyarázható, hogy
a település központja az idők folyamán nem helyeződött más alcentrumokba, bár nagyság akár
indokolná ezt.

18

Győrzámoly településfejlesztési koncepció
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

A történeti településmag sugaras-halmazos szerkezetű. A nyugati oldalon ezzel szemben már
az újabb, szabályos, közel téglalap alakú telkek és a többnyire egymásra merőleges utcák
hálózata figyelhető meg. A telkek nem túl hosszúak, és szélesek, emiatt néhol a szabadon álló
beépítés is megjelenik.
Ez a két oldal természetben is elkülönül, a központban lévő zöldterületek játsszák az összekötő
szerepet. A Rákóczi utca mentén, a központhoz közelebb eső részen már több családi ház
felépült, az utca további beépülése is segíti a két településrész szorosabb egyesülését.
A település szerkezetét a lakóterületek határozzák meg, és a később kialakult gazdasági terület
jól látható nyúlványa lett a településnek, elhelyezkedése az uralkodó északnyugati szélirány, és
Győr megközelítése szempontjából ideális.
A XX. században bekövetkezett változások:

Győrzámoly 1931

Győrzámoly 1980-as évek

A XX. században jelentős fejlődésen ment át a falu. Az 1930-as években Győrzámoly halmazos
szerkezetű, szabálytalan telkes ősi magja a Mosoni-Duna és a Zámolyi- csatorna között terült
el.
A 1954. évi árvíz után az eredeti útszerkezettel történt az újjáépítés. Ezután gyors fejlődés
kezdődött, a falu belterülete megduplázódott . Az újonnan beépített településrészek már hálós
szerkezetűek. A bővülés a település északi részén volt a legnagyobb mértékű.
A XX. század közepén létrehozták a TSZ majort, amely a keleti oldalon a század végére nagy
kiterjedésű a gazdasági területetté növekedett.
Az 1960-as elején megépült az 5 tantermes szolgálati lakást magába foglaló általános iskola
(„nagyiskola"), valamint átalakították a kisiskolát 3 tantermes iskolává.
1976-ban megépült az óvoda és a klubkönyvtár.
A nyolcvanas évektől 1998-ig kiépültek a közművek Győrzámolyon. (ivóvíz 1985, csatorna
1994, földgáz 1996)
Az úthálózat folyamatosan fejlődött, ma nincs aszfaltozatlan út Győrzámolyon.
1994-ben elkészült a községi tornacsarnok.
Az 1990-es évek közepén nagyarányú telekkkialakítás történt, amellyel az akkori 400-500 ház
mellé további 200 épülhetett, hálós útszerkezettel, szabályos kisterületű telkeken.
Ekkor lépte át a terjezkedés a Zámyoli-csatornát, és nőtt össze győrladamér és Győrzámoly.
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e) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A falu legrégebbi telkein az árvíz után a beépítés az eredeti telekszerkezetre valósult meg, így
itt változatos utcaképpel találkozunk: fűrészfogas beépítés, illetve a szabálytalan alakú
tömbökben szabadon álló beépítésű épületek ép úgy előfordulnak, mint az előkertes fésűs
házsorok.
A település történelmi útvonalai mentén kialakult nagyobb telkek, mely a korábbi kertkultúra
eredménye, mára jól láthatóan a lakófunkció váltja fel. Ezzel esetleges módon szabdalta fel a
települést a kialakuló telekstruktúra és ehhez természetesen egy esetleges úthálózat is kialakult.
A település középső részein jól látható a nagy telkek folyamatos felszabdalásával kialakuló
lakótelkek létrejötte, mely folyamat módosította a hagyományos falu képét és hozta létre az
alvó falut, melyet ma látunk.
A későbbi településszerkezeti megfontolások egyértelműen érzékelhetőek a település ÉNy-i és
DK-i részén, ahol mintegy sakktábla szerű telekstruktúra kialakítására került sor az 1997 –es
évben. Az így kialakításra került területek jól érezhetően idegen a település történelmi magjától.
A merev struktúrán a jelenleg érvényes tervek zöldfelületekkel enyhítenek.
Természetesen ezen folyamatok kialakulása a megváltozott telekhasználatból adódnak, mely
folyamat a közelmúltban erősödött meg. A településen élők életvitele megváltozott az állandó
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ingázás Győr és egyéb ipari területek fele, illetve a nagyobb bevásárló területek kialakítása a
nagyobb telkek művelésének megszűnését hozták.
Győrzámolyon az egylakásos oldalhatáros előkertes beépítés dominál. A lakóterületeken
döntően földszintes, sátor- és nyeregtetős lakóépületek találunk.
A falu központjában az 1954 után épített középületek a korszakra jellemző megjelenésű
lapostetős épületek. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően nyeregtetősek, beépített tetőtérrel.
A legújabb házakon megfigyelhető az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán típusú tetőidom.
Az építési telkek mérete 600-1000 m2 között mozog, a mai kor igényeinek megfelelően. A
történeti településrész hosszabb, kb. 100 m-es hosszúságú telkeinek megosztását, a korábbi
szabályozások már előkészítették, sok telek megosztása már megtörtént. A közelmúltban
alakított telkekre már csak az 45-50 m telekhossz jellemző.
A közelmúltban beépített déli utcákban szabadonálló beépítést ír elő a szabályozási terv, itt a
telek szélessége ezt lehetővé teszi. (Rákóczi út déli szakasza, Győri út)

Szent István út és Liget út kereszteződése

Győri út

f) Védettségek
Régészeti védettségek:
A tárgyalt régészeti lelőhelyek ex lege általános védelem alatt állnak. A település területén
külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett lelőhely nem található.
Műemléki védettségek:
Országos műemléki védelem alatt áll:
•
•

Római katolikus templom és műemléki környezete, Iskola u. 7. (268/1 hrsz)
Szivattyúház, Patkányos-puszta, 0241 hrsz.
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Sorszám:
M1
Védelem típusa

Római katolikus templom és környezete
országos műemlék, Törzsszám: 3538
Iskola u. 7.
268/1 hrsz

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó:

A törökök Győr 1594-es ostroma idején a többi környékbeli templomhoz hasonlóan elpusztult. A száz
évvel később épült templom egy tűzvészben hamvadt el. A község Szent László tiszteletére szentelt,
114 ml alapterületű, barokk stílusú temploma 1779-ben épült. Egy évszázaddal később ismét egy
tűzvész elpusztította, de berendezése és keresztelőkútja megmaradt. Fő és mellékoltára, szószéke és
keresztelőkútja 1780-ban copf stílusban készült. A közelmúltban renoválták, megtartva a XVIII.
Századi építés barokkos formajegyeit. Orgonája egy manuálos, hat regiszters, az Angster gyár építette.
Harangjait 1921-1922-ben Szlezák László öntötte.
A Szent László templom főbejárata előtt, attól kicsit rézsút található három kereszt. A középső egy
betontalapzaton álló vasból készült feszület. Felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1862 FEB 12 †5 ÉVES
MIHÁLY FIUNKNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTÁK DERZSI MIHÁLY S NŐJE EGRI MÁRIA”
Szemből a bal oldali kőkereszt vésett felirata csak töredékesen olvasható. A szövegben Vörös János
zámolyi plébános neve olvasható. A jobb oldali kőkereszten csak annyi áll, hogy „Gazdag Pál 1838”.
A Szent László templom K-i oldalán, füvesített területen áll a kettős fakereszt. Két oldalán rakétaboróka csemeték találhatók. Eredetileg a temetővel szembeni parkban állt egy mesterséges halmon.
Jelenlegi helyén 2008 óta látható. A kereszt és környezete, a magyar millennium, az ezeréves államiság
emlékhelye.
Székelyszentkirály és Győrzámoly testvérfalui kapcsolatának tízedik évfordulójára emelte
Győrzámoly község 2000-ben. A díszesen faragott székelykapu a templomudvar jelképes bejárata.
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Sorszám:
M2
Védelem típusa

Patkányos-pusztai szivattyútelep
országos műemlék, Törzsszám: 11261

Elhelyezkedés

0241 hrsz
Helyszínrajz:

Fotó:

A Duna jobb parti védvonal mellett található Patkányos-pusztai szivattyútelep szivattyúháza egy enyhe
hajlásszögű nyeregtetővel fedett, téglány alaprajzú, földszintes és egy emeletes, négyzet alaprajzú
toronyszerű épületrészből áll.
A Szigetközben, a Duna jobb partján, árvízvédelmi töltés mellett álló szivattyúházból, gépészlakásból
és melléképületekből álló csoport. Védésre a szivattyúház épülete és berendezése javasolt. A
szivattyúház, téglány alaprajzú, földszintes, nyeregtetős és toronyszerű emeletes részből álló épület.
Épült 1927-28-ban. Eredeti gépészete: 2 db., a Láng L. Gépgyár Rt. által gyártott (Budapest 1928)
háromhengeres, dieselüzemű motorok, Ganz-Danubius szivattyúk (1925) állnak benne. A telep 1,36
m3/s átviteli sebességre volt képes.
A szivattyútelep jelenleg is használatban áll.
Az ásványrárói és a Győrzámoly, Patkányos-pusztai szivattyútelepek egyszerre, azonos tervek alapján
épültek és azonos típusú gépészeti berendezésekkel szerelték fel őket.

Műemléki környezethez tartozó területek helyrajzi számai:
Templom műemléki környezete: 268/2, 268/3, 268/4, 269, 270, 277, 278, 320, 327, 328
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Területi vagy egyedi védelem:
Területi helyi védelemben részesített érték nincs a településen.
Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, amelyek építészeti,
építészettörténeti, esztétikai értéke az országos védelemre javaslást nem indokolja, de jellegük
kifejezi a község múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a község számára
megőrizendő, védendő értéket képviselnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kápolna, Iskola utca, 334 hrsz.
I. és II. világháborús emlékmű, Szent István utca és Szent László utca sarka
Beton feszület, Iskola utca, temető, 257 hrsz.
Szent Flórián szobor, Rákóczi utca, 376/51 hrsz.
Korabeli tűzoltókocsi, Rákóczi utca 376/51 hrsz.
Nepomuki szent János szobor, az 1401-es számú szigetközi főút mellett, a kerékpárút
szélén, a Papföldi-bányató bejáratánál.
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Egyedi helyi védelem
Sorszám:
HE1
Védelem típusa

Kápolna
Egyedi helyi védelem
Iskola utca, a temetővel szembeni zöldterület.
334 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

Leírás
Napjainkban felújított, markáns oromzatú, osztópárkányos épület.
A Szent Mária tiszteletére emelt kápolnát régebben a temetkezési szertartásoknál használták, jelenleg
lezártan áll. Az Iskola utca és a Rákóczi utca közötti mély fekvésű liget szélén található, füvesített
területen. Mellette öreg eperfa és vadgesztenyefa áll. A tájérték a fás ligettel alkot egységet. A ligetben
fűz- és nyárfák, valamint lombhullató díszfák találhatók. Helyi védelemre javasoljuk.
Sorszám:
HE2
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Szent István utca és Szent László utca sarka

I. és II. világháborús emlékmű

Helyszínrajz

Fotó

Leírás
A parkosított tér az I és II. világháborús hősi halottaknak állít emléket. 1917-ben Csuti Vince és neje,
Jász Örzse keresztet állíttatott a háborúban elesett két fiúk emlékére. E kereszt két oldalára került fel
később az első világháborúban hősi halált halt 44 zámolyi férfi neve. A kő feszület alatt Szent Mária
áll, imára kulcsolt kézzel. Az emlékmű szomszédságában alakította ki az önkormányzat 1990-ben a
falu második világháborús áldozatainak emlékoszlopát, ez 32 személynek állít emléket. A téren áll
még kőtalapzaton, a fémből készült domborműves falucímer. Az emlékművet helyi védelemre
javasoljuk kegyeleti okból.
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Sorszám:
HE3
Védelem típusa

Beton feszület
Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Iskola utca, temető, 257 hrsz.
Helyszínrajz

Fotó

Leírás
A feszület a temető középpontjában áll. Talapzatán a felirat egy kőlapon: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS
KRISZTUS 1954” A talapzat hátoldalán: ÁLLÍTOTTÁK A GYŐRZÁMOLYI HÍVEK”
A feszületet helyi védelemre javasoljuk kegyeleti okból.

Sorszám:
HE4
Védelem típusa

Szent Flórián szobor
Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Rákóczi utca, 376/51 hrsz
Helyszínrajz

Fotó

Leírás
2007-ben állították a tűzoltószertár előtt a Szent Flórián szobrot. Az álló alak bal kezében zászlós
keresztet tart, a jobb kezével égő házat olt. A talapzatán egy márványtáblán a vésett felirat: „KÉSZÜLT
A GYŐRZÁMOLYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET FENNÁLLÁSA 120. ÉVÉNEK
TISZTELETÉRE 2007. ÉVBEN. ÉPÍTTETTE GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ
TESTÜLETE
HORVÁTH
GYÁBOR
POLGÁRMESTER
ÉS
KLAUZ
ANDRÁS
TŰZOLTÓPARANCSNOK IDEJÉBEN.”
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Sorszám:
HE5
Védelem típusa

Korabeli tűzoltókocsi

Elhelyezkedés

Rákóczi utca 376/51 hrsz

Népi lakóház

Helyszínrajz

Fotó

Leírás
A tűzoltószertár előtti téren került kiállításra egy korabeli tűzoltókocsi.

Sorszám:
HE6
Védelem típusa

Nepomuki Szent János szobor
Egyedi helyi védelem
Az 1401-es számú szigetközi főút mellett, a
kerékpárút szélén, a Papföldi-bányató bejáratánál.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

Leírás
A szigetközi kerékpárút mellet, a bányató partján egy drótkerítéssel körülvett betonozott terület
közepén áll az emlékmű. A front-oldalon egy léckapu található. Belül egy festett oszlopon áll a szent
egész alakos szobra. Az alakot az eső és a napfény ellen egy bádogtető védi. A szent kezében feszületet
tart.
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g) Az örökségi értékek elemzése
A Győrzámoly területén található régészeti lelőhelyeken a nagyobb régészeti korszakok közül
az őskor, a népvándorláskor és a középkor emlékanyaga található meg.
A 4. lelőhelyen előkerült felszíni leletanyag azt mutatja, hogy elődeink már évezredekkel ezelőtt
megtelepedtek a Szigetköz vízmentes szárazulatain. Az őskori telep népessége kiváló
életfeltételeket talált ebben a vízjárta környezetben: a Duna-ágak és a folyó kiöntései rengeteg
halat, vízimadarat és egyéb táplálékot kínáltak. Egyelőre nem tudjuk, hogy az előkerült leletek
az őskoron belül mely időszakot képviselik.
Az 1. lelőhelyen előkerült lovas temetkezés maradványa a magyar honfoglaláskor egyik
kiemelkedő régészeti emléke.
Győrzámoly középkori, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomát a mai plébániatemplom
helyén kereshetjük. A védőszent nevéből ítélve a templom a 14. vagy a 15. században épülhetett
gótikus stílusban. Írott forrásban 1561-ben szerepel először. 1658-ban a templomot romba
dőltként említik. 1714-ben helyreállítják az épületet (melynek ekkor fából épült tornya van), de
egy földrengés 1779-ben véglegesen romba dönti. Ekkor Viczay Mihály gróf az alapjaitól
újjáépíti a régi templomot, melyet Szent László tiszteletére szentelnek fel. Ugyanekkor bezárják
a templom körüli régi temetőt, és új, töltéssel körülvett sírkertet nyitnak a templomtól kissé
távolabb (mintegy 100 méterre).
Középkori települési jelenségek két helyen kerültek elő. A 3. és a 4. lelőhelyen azonosított
középkori telepnyomok a középkori Zámoly faluhoz tartozó külső települési egységek régészeti
maradványai lehetnek. Fontos megjegyezni, hogy a késő középkor és a kora újkor időszakában
a falu központi településgóca már bizonyosan a mai község helyén állt. Elsősorban a Szent
István utca, Kossuth Lajos utca, Szent László utca, Liget utca és Iskola utca mentén várható
középkori település-maradványok előkerülése.

h) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében
A 3. és a 4. lelőhely területe jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek
(főként a mélyszántásnak) negatív hatásai vannak. Amennyiben ezeken a területeken
fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális
örökség elemeiben.
A 2. lelőhely pusztulásához vezetett az ott évtizedeken keresztül folyó kavicskitermelés. A nagy
kiterjedésű kavicsbánya (bányató) jelenleg is művelés alatt áll.
A középkori templom körüli temető helyén jelenleg részben zöldfelület, részben sportpályák és
épületek találhatóak. A különféle építkezések, infrastrukturális beruházások miatt a középkori
és kora újkori temető (5. lelőhely) bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek
van kitéve. Hasonlóképpen részlegesen beépített az 1. lelőhely területe, ahol esetleges további
honfoglaláskori sírokat bolygathattak az építkezések és egyéb földmunkák során, s ez a veszély
a jövőben is fennáll.
Fontos megjegyezni, hogy Győrzámoly belterületének jelentős részén várható régészeti leletek,
elsősorban középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk
helytálló, akkor ezek a régészeti értékek úgyszintén jelentős mértékben károsodtak az elmúlt
évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll.

28

Győrzámoly településfejlesztési koncepció
Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

2. Változtatási szándékok
a) Településhálózati és tájhasználati változás
A település tervezett fejlesztési koncepciójában a település nem határoz el az kulturális
örökségre jelentős hatást gyakorló településhálózati változást.
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
1. Az önkormányzat a település délkeleti részén fekvő gazdasági zónáját ki szeretné
bővíteni a tervezett 1401. sz. út elkerülője felé. A fenti térképen bejelölt mezőgazdasági
út felbővítésre kerülne; a régi és az új főút között teremtene összeköttetést, ill.
kiszolgálná a tervezett gazdasági területet - hosszú távú elképzelés, a felülvizsgálatban
nem fog szerepelni
2. A 2011-ben kiépített, az Alsó-szigetköz egyetlen keményfa ligeterdejéhez, a Tölösierdőhöz vezető tanösvény feltüntetésre kerül a rendezési terven, amely tanösvény
meghosszabbításra kerülne, a Zámolyi-csatorna mentén haladna, a csatorna torkolatánál
a kijelölt gyalogút felvezetne a töltésen, így a 7. pontban taglalt fejlesztéssel lenne
összeköttetésben
3. A sportpálya ÉK-i, Hunyadi utca felé eső részének körvonalát az önkormányzat
rendezné, kiegyenesítené, tehát a hosszabb lakótelkek végei zöldterületbe (Z)
kerülnének át
4. A Széchenyi utca és a Zámolyi-csatornán túl fekvő tervezett lakóterület között a
hatályos rendezési terven betervezésre került egy gyalogút - híddal a csatorna felett – ez
kerülne ki a tervből
5. A Diósi utca és Erdősor utca között feljelölt gyalogút kikerülne a tervből
6. Az önkormányzat az Erdősor utcát meg kívánja hosszabbítani egészen a 09/99 hrsz-ú
terület alsó határáig, a 09/99 - 09/104 hrsz-ig egyoldalas lakóterület kijelölését tervezi hosszú távú elképzelés, a felülvizsgálatban nem fog szerepelni
7. A Mosoni-Duna partján strand, csónakkikötő, parti sétány kialakítása a „Duna Stratégia
– Start” program keretein belül, a területen kivágták a fákat azért, hogy áradáskor a
folyó könnyebben el tudjon terülni, a terület különleges terület-strand átminősítést
kapna, a töltés másik, falu felöli oldalán a Béke utca végénél kemping létesítése a cél
(065/23 hrsz.)
8. Az 533/18 hrsz-ú telken áthaladó tervezett út és a Zámolyi-csatornán átvezető tervezett
híd lakossági kérésre kikerülne a rendezési tervből
9. A temető melletti zöldterület átalakításra kerülne:
- megszűnne a két zöldterületet átvágó út, egy egységes, települési közpark terület
teremthető ezzel - a "felső" beépítetlen terület egy része maradna településközpont
vegyes területben
- ezen a tervezett közparkon létesíthető lenne futópálya, játszótér padokkal,
asztalokkal stb., amely az iskolát is ki tudná szolgálni; az iskola és a park között lenne
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egy 4 m széles összekötő gyalogút, amelyet a szomszédos telek hátsókertjéből
elvehető lenne
- a szigetközi útra való kikötés hegyesszögű, balesetveszélyes csatlakozása is
megszűnne, helyette biztonságosabb, derékszögű csatlakozás jönne létre
- A kerékpáros pihenő létesülne a szigetközi kerékpárút mentén, a tűzoltószertár
mellett, padokkal, ivókúttal, információs táblával
10. A temető mögötti tervezett véderdő (Ev) és záportározó tó (V) egy része lakossági
kérésre átminősítésre kerülne falusias lakóterületté (Lf).
11. A 048/89 hrsz-ú ipari gazdasági terület (Gip) tulajdonosa kereste meg az
önkormányzatot, hogy a gazdasági övezetet bővítsék ki a szomszédos 048/90 hrsz-ú
területre is, amely a hatályos rendezési terven tervezett véderdőként (Ev) került
feltüntetésre. Településszerkezetileg előnyösebb lenne ezt a területet gazdasági –
kereskedelmi, szolgáltató – területbe (Gksz) sorolni.
12. A bejelölt tervezett gazdasági ipari terület (Gip) átminősítésre kerülne falusias
lakóterületté (Lf).
13. A település déli részén található tervezett falusias lakóterület (Lf) áttervezésre kerülne:
A település déli határán húzódó útról lenne feltárható a terület egy körúttal, kb. 30 telek
alakítható ki, a terület felső, összeszűkülő részén zöldterület kapna helyet. A szigetközi
útra merőleges út kicsatlakozása is áttervezésre kerülne, megszűnnének a zöldterületek,
ezen a részen is lakótelkek jönnének létre, amely a tervezett lakóutca nyomvonalának
korrekciójával is járna.
14. A község déli kapujában fekvő 067/4 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület átminősül
falusias lakóterületté (Lf), egy körút és kb. 45 telek alakítható ki.
15. Az önkormányzat napelem telepet szeretne létesíteni a 0157/25 területen, különleges
területbe való átminősítés szükséges.
16. Az újonnan beépítésre szánt terület (lakóterület, 14. pont) miatt vissza kell minősíteni
egy hasonló méretű tervezett lakóterületet, amelyen még nem indultak el a lakótelek
kialakítások, közművesítések. Az önkormányzat választása a Győrladamérral határos
szántórészre esett.
17. A tervezett lakóterületen még nem kezdődött el a szabályozási terv szerinti telekalakítás,
emiatt még van lehetőség az áttervezésére; az utcák egy teleknyi hosszúsággal arrébb
tolódnának. A Duna utca telkeinek kétfelé osztása nem szándék, így megtehető az
eltolás, az új osztással több, és rövidebb telek alakítható ki min. 700 m2-es
teleknagysággal.
18. A település ipari gazdasági területéről az önkormányzat kivenné az
útkiszabályozásokat, csak a fő közlekedési tengelyekben tartaná meg azokat, a többi
terület magánútként az ipari gazdasági területekbe (Gip) olvadna.
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c) Infrastrukturális változás
A falu jövőbeni fejlődése, a vidéki életmód helyi és a városi lakosság, és a turizmus számára
való felértékelődése (környezet, rekreációs lehetőségek) megkívánják az infrastruktúra, és a
település által nyújtott szolgáltatások az új, megváltozott követelményekhez való igazítását. A
környezet fokozott védelme, valamint a városias életmódhoz való közelítés érdekében
szükséges az új fejlesztési területeken is a hulladékkezelés megoldása, a szennyvízhálózatra
való teljes körű rácsatlakozás, és a szelektív szemétgyűjtés megvalósítása.
Hasonló követelményt jelent a település „épített környezetének” (épületek, közterületek)
igényes karbantartása és kialakítása.

d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A fejlesztési koncepció elhatározásainak hatására a település népesség-összetételében,
életmódjában jelentős változás nem várható.
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3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és
javaslatok)
a) Történeti településhálózati következmények
Az elkészítendő rendezési terv biztosítja a fejlesztési célkitűzések, a jogszabályok által
megszabott keretek közötti, megvalósíthatóságát, az épített és természeti környezet védelmét,
valamint a helyi építési tevékenység szabályozását.
A településrendezési terv által javasolt beépítések, illetve szabályozás jelentős településhálózati
és tájhasználati változást nem eredményeznek.
b) Természeti, táji hatások.
Napjaink és a jövő egyre erősödő tendenciája az emberi környezet erőteljes felértékelődése,
annak a felismerése jegyében, hogy az emberi tevékenység a környezetet károsan befolyásolja,
amely károsodás viszont az emberi életfeltételeket rontja. Alapvető fontosságúvá vált az
úgynevezett fenntartható fejlődés elve, amely a fejlesztés környezettel harmonizáló megoldását
jelenti.
c) Településkép feltárulásának változásai
A településkép feltárulása a fejlesztési koncepcióban elhatározottak megvalósulása után sem
változik jelentősen. Győrladamér irányából jelenleg is lakóterületekkel tárul fel a településkép,
ez továbbra is így marad. Győrújfalu felől vegyesen lakó és gazdasági területeket látni, a
nagykiterjedésű gazdasági terület beépülése után várhatóan utóbbi lesz a domináns.
d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
Győrzámoly község közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: öt.
A 3-4. lelőhely területén jelenleg folyó intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak)
negatív hatásai vannak. Az említett régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy
a jelenlegi veszélyeztetés (szántás, mélyebb talajlazítás) folytatódik-e, vagy pedig az érintett
területeken más, bolygatással nem járó hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek
át. Hozzá kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen
az egyes talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a
tekintetben, hogy milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A
lelőhelyek területén előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással
járó művelési módokat.
A különféle építkezések, infrastrukturális beruházások miatt az 1., és az 5. lelőhely
bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak kitéve. A hatályos
településrendezési tervben mindkét lelőhely területe és közvetlen környéke településközponti
vegyes területként szerepel.
Fontos megjegyezni, hogy Győrzámoly teljes belterülete régészeti érdekű területnek minősül,
mivel középkori régészeti emlékek, elsősorban középkori település-maradványok előkerülésére
lehet számítani. Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor ezek a régészeti értékek
úgyszintén jelentős mértékben károsodtak az elmúlt évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük
a jövőben is fennáll.
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A településrendezési tervben szereplő változtatások közül egyik sem érint régészeti lelőhelyet.
Alapvetően fontos ugyanakkor, hogy a 3., 7., 9. pont alatt felsorolt fejlesztési elképzelések
régészeti érdekű területet érintenek. A tervezett fejlesztések esetében felhívom a tulajdonosok,
a beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet
kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a leletek
előkerülését az illetékes múzeumnak haladéktalanul bejelenteni. A hatóság intézkedéséig
köteles a korábban ott végzett tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet
őrzéséről gondoskodni.
A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emlékről nincs
tudomásunk.
e) Történeti térbeli rendszerek alakulása
A hagyományos térbeli rendszerek nem változnak, a fejlesztés ezeket jelentősen nem érinti.
f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A templom ma is fontos szerepet tölt be a falu életében, a faluképben betöltött szerepe
meghatározó. Érdemes a műemléki környezetet kiemelten kezelni, egységét megőrizni.
A falu megújítása, az infrastruktúra fejlesztése, a helyi társadalom, a közösségi és kulturális élet
fejlesztésével és az épített környezet védelmével és fejlesztésével és a falu által nyújtott
szolgáltatások színvonalának emelésével egy nívós környezet érhető el. Sajnos az országos
tendencia azt mutatja, hogy az emberek értékítélete a jelenre és jövőre nézve általában a
gyökeres elfordulás a múlttól (településképbe nem illő beépítések). Mindez Győrzámolyon még
csak részletekben látható, de e folyamat beindulásának megakadályozása szükségszerű. A
települési, népi értékek megőrzése, bemutatása a településen élők identitástudatát kedvező
irányba formálhatja át.

g) Műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A templomépület műszaki állapota jó, fenntartásuk a katolikus egyház feladata.
A szivattyútelep ma is használatban van, a magyar állam tulajdona. Állapota jó, de a vakolat
több helyen hiányzik, a fal vizesedik. A telken nyírják a füvet, a szomszédos gépészlakás és a
gátőrház is rendezett.
SWOT analízis:
Templom:
Erősségek:
Gyengeségek:
- működő
funkció,
rendszeres
- funkciója determinált
használat
- rendszeres
karbantartásáról
gondoskodnak
Lehetőségek:
Veszélyek:
- turisztikai vonzerő
- gyülekezet számának csökkenése
végett kihasználatlanná válhat
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Patkányos-pusztai szivattyútelep:
Erősségek:
Gyengeségek:
- működő
funkció,
rendszeres
- központoktól távoli elhelyezkedés
használat
- rendszeres
karbantartásáról
gondoskodnak
Lehetőségek:
Veszélyek:
- turisztikai vonzerő
- technológia elavulása

h) Településkarakter változásának hatásai
A hagyományos településkarakter nem változik, tekintve, hogy a fejlesztési területek az eddig
is fejlesztett területek részei. A történeti településkarakter megőrzése érdekében a
szabályzatban olyan követelmények kerültek rögzítésre, amelyek biztosítják az új építések
utcaképbe illesztését, a környezethez illeszkedő tömeg kialakítását a templom műemléki
környezetében, a településközpont vegyes területeken.
i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A műemléki templom melletti úton a teherforgalom nem jelentős, ezért annak műszaki állapotát
nem befolyásolja negatívan.

j) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés, elsősorban a mélyszántás
következtében állandósult eltérő mértékű bolygatás, amely a 3. és a 4. lelőhelyet érinti.
Amennyiben az említett területeken fennmarad az eddig folytatott művelési gyakorlat, akkor
mindez a régészeti jelenségek lassú pusztulásához vezet. A művelési mód megváltoztatásával
a folyamat megállítható lenne.
k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre,
ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei
miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, ez minden
esetben az érintett felek megegyezésétől függ.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a
beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő biztosítása.
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Értékvédelmi terv
A településen található értékek:
1. Római katolikus templom és műemléki környezete, Iskola u. 7. (268/1 hrsz)
2. Szivattyúház, Patkányos-puszta, 0241 hrsz.
3. Kápolna, Iskola utca, 334 hrsz.
4. I. és II. világháborús emlékmű, Szent István utca és Szent László utca sarka
5. Beton feszület, Iskola utca, temető, 257 hrsz.
6. Szent Flórián szobor, Rákóczi utca, 376/51 hrsz.
7. Korabeli tűzoltókocsi, Rákóczi utca 376/51 hrsz.
8. Nepomuki szent János szobor, az 1401-es számú szigetközi főút mellett, a kerékpárút
szélén, a Papföldi-bányató bejáratánál.
Az egyedi helyi védett értékek az önkormányzat tulajdonát képezik, karbantartásukról az
Önkormányzat gondoskodik.
A Római katolikus templom a katolikus egyház tulajdona, a Patkányos-pusztai szivattyúház a
Magyar Állam tulajdonát képezi, karbantartásukról gondoskodnak.
A védett és védelemre javasolt épületek jelenleg is használatban vannak. A Tűzoltószertár egy
helyisége jelenleg kihasználatlan, ott az önkormányzat helytörténeti múzeum kialakítását
tervezi.
A településen található értékek védelméről a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat 22.§.
Kulturális örökség védelme című szakasza rendelkezik.
A szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során az Önkormányzat újra
rendelkezni fog a településen található kulturális értékek védelméről.
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4. Összefoglaló
Győrzámoly közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: öt. Közülük egyik
sem áll fokozott vagy kiemelt védelem alatt. A lelőhelyeken őskori, honfoglaláskori és
középkori régészeti emlékanyag került elő. Külön említést érdemel a község Szent Erzsébet
tiszteletére szentelt középkori temploma, melynek maradványait a mai római katolikus
plébániatemplom helyén kereshetjük (5. lelőhely).
A 3-4. lelőhely területe teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt áll. Amennyiben ezeken
a területeken fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk
keletkezhetnek a kulturális örökség elemeiben. A mezőgazdasági művelési forma vagy a
talajművelési mód megváltoztatásával a káros folyamatok megállíthatók lennének.
A különféle építkezések, infrastrukturális beruházások miatt az 1., és az 5. lelőhely
bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak kitéve.
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül egyik sem érint régészeti lelőhelyet.
Alapvetően fontos ugyanakkor, hogy a 3., 7., 9. pont alatt felsorolt fejlesztési elképzelések
régészeti érdekű területet érintenek.
A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emlékről nincs
tudomásunk.
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5. Nyilatkozat

Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet 69.
§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott
örökségvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői névjegyzékben.

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK).
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.

Győr, 2014. december 19.

/Takács Károly/

Alulírott Németh Gyula, építész vezető tervező nyilatkozom, hogy a 39/2015. (III. 11.)
Kormányrendelet 69. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti előírásnak megfelelően rendelkezem
az adott örökségvédelmi szakterületre vonatkozó jogosultsággal.

Építész vezető tervezői jogosultság száma: É/1 08-0066

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.

Győr, 2015. január 22.

Németh Gyula
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