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Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (…….) önkormányzati rendelete
Koroncó község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló
12/2007.(VIII 09.) Sz. képviselőtestületi rendelet módosításáról

Koroncó Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1)
bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. §
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Koroncó község
Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 12/2007.(VIII. 09.) számú
Képviselőtestületi rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) az alábbiak szerint módosítja

1. §
A HÉSZ szabályozási tervlapja e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő SZT 2017-2/M SZT 2017-3/M és számú
tervlapja szerint módosul.
2. §
E rendelet 2017. ……………… lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni
amennyiben az-azaz ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz.

…………………..………………………..

Radicsné Kincses Mária
polgármester
Kihirdetve: 2017. …...

……………………………………….…..
Dr. Cseresznyák Klára
jegyző
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Aláírólap

településtervezés

Juhász Balázs

TT-08-0481

tájtervezés

Szily Adrien

TK/1 18-0055

közlekedési
szaktervező

Bogár Zsolt

K 1d-1/08-0102
VZ-TEL/08-0330 -Települési víziközmű

víziközmű
szaktervező

tervezés

Németh Gábor

TV/08-0330 - Településtervezési vízközmű
szakterület

J- URB TERV K F T .
cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2.

tel.: 06–70-943–20–52

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu

KORONCÓ KÖZSÉG
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENT ISTVÁN ÚT DÉLI OLDALÁN TALÁLHATÓ
017/10, 017/81, 017/82, 017/15 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉN ÉPÍTÉSI HELY PONTOSÍTÁSA,
BEÉPÍTÉSI SZÁZALÉKÁNAK MÓDOSÍTÁSA
VALAMINT SZÜKSÉGSZERŰ ÖVEZETI LEHATÁROLÁS PONTOSÍTÁSA
DEÁK FERENC UTCA SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A HATÁLYOS JOGIÁLLAPOTOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL.
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS


Előzmények, tervezési program



Tervezési folyamat



Településrendezési összefüggések



Értékelés és javaslat



A módosítás egyéb települési rendszerekre gyakorolt hatásai
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ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM
Koroncó község a tervezési területre vonatkozó hatályos településszerkezeti tervét a szabályozási tervét a helyi
építési szabályzatról szóló 17/2003.(XII.16.) rendelete mellékleteként fogadta el.
A partnerségi egyeztetés szabályait a 3/2017.(III. 10.) önkormányzati rendeletben rögzítette.

TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA
Koroncó Község képviselő testülete módosítani kívánja a település 17/2003.(XII.16.) rendelettel elfogadott többször
módosított 12/2007.(VIII. 09.) számú Képviselőtestületi rendeletét Szabályozási Tervét (SZT) és Építési
Szabályzatát (HÉSZ) a lent lehatárolt tervezési területre kiterjedően.
Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 38. § (1) szerinti véleményezési eljárás lefolytatása céljából készült.
A módosítások a hatályos rendezési tervben:


a Szent István út déli oldalán elhelyezkedő a 017/10, 017/81, 017/82, 017/15 hrsz.-ú ingatlanokra (Lfg2
és Lfg3) falusias farmgazdaság besorolású ingatlanokra



valamint a 112. hrsz.-ú Deák Ferenc utcára terjed ki.

Tárgyi módosítási eljárás célja:


a 017/10 hrsz.-ú ingatlan esetében egy olyan szabályozási környezet településrendezési eszköztervezet
kidolgozása, ami a hatályos földhivatali állapotokat és tulajdoni viszonyokat tükrözi, valamint a jelenlegi
működő telephelyen belüli építmények földhivatali feltüntetését, jogi helyzetének rendezését lehetővé
teszi.



Deák Ferenc utca esetében a helyi igényekhez igazodik a meglévő állapotokat rögzíti azonban egy
esetleges jövőbeli többletfejlesztés lehetőségét magában hordozza.
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Telephely módosítása
A tervmódosítási során megfogalmazott cél a szabályozási tervben a területfelhasználási kategória változtatását
érinti, azonban a szerkezeti terven a teljes terület Lfg övezet annak módosítását nem igényli. A tervezési területen
belül az az azonos területfelhasználási kategóriák övezeti lehatárolása a telekhatárokhoz igazítás miatt változik,
azonban annak funkciója és a kapcsolódó védőterületek változatlanul megtartásra kerülnek. A módosítással
érintett övezetben kizárólag 017/10 hrsz.-t érintő beépítettséget szabályozó mutató változik.
Deák Ferenc utca módosítása
A módosítás eredményeként a szerkezeti terv célkitűzése nem változik. A szabályozási terv az aktuális települési
igényt elégíti ki azonban egy esetleges útszélesítést és további 2db ingatlan kialakítását sem zárja ki.
A tervezett beavatkozások ezért a 314/2012. (XI.8.) sz. Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás keretében
kerülnek lefolytatásra. A településrendezési tervmódosítással cégünket az J- URB TERV Kft.-t bízták meg.
TERVEZÉSI FOLYAMAT
Az egyeztetési folyamat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik mivel a módosítás céljaként definiált
beavatkozások a rendelet (32. § (4) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfeleltethető:
„(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.”

Telephely
a) építési hely kijelölés és övezethatár pontosítás és beépítési százalék emelése jelen pont szerinti előírást nem
érinti.
b) a módosítás redeményeként új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A meglévő beépítésre szánt
területek lehatárolása meglévő területfelhasználási lehatárolások keretei között kerül megoldásra.
c) a módosítás nem érint nem szüntet meg jelen pont szerinti területfelhasználásokat.
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Deák Ferenc utca
a) a módosítás fő infrastruktúra elemet nem érint.
b) a módosítás eredményeként új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A meglévő beépítésre szánt
területek lehatárolása meglévő területfelhasználások lehatárolások keretei között kerül megoldásra a kérés.
c) a módosítás nem érint nem szüntet meg jelen pont szerinti területfelhasználásokat.
A terv készítése során továbbá figyelembe kell venni a felsőbbrendű és a hatályos tervek előírásait egyaránt:

-

Koroncó Településszerkezeti Terve

2010.

(és hatályos módosításai)

-

Koroncó Szabályozási Terve

2010.

(és hatályos módosításai)

-

Helyi Építési Szabályzat (GYÉSZ)

2010.

(és hatályos módosításai)

-

Győr-Moson-Sopron Megye Településrendezési Terve
2005.

-

(és hatályos módosításai)

Országos Területrendezési Terv
(2003. Évi XXVI. törvény) (és hatályos módosításai)

Kivonat az Országos Településrendezési tervből

J- URB TERV K F T .
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Országos ökológiai hálózat övezete (forrás: www.terpont.hu)

Kiváló termőterületi adottságú szántó övezete (forrás: www.terpont.hu)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi övezete (forrás: www.terpont.hu)

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (forrás: www.terpont.hu)

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (forrás: www.terpont.hu)
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Országos vízminőség- védelmi terület övezete (forrás: www.terpont.hu)

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi övezete (forrás: www.terpont.hu)

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete (forrás: www.terpont.hu)
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet területe (forrás: www.terpont.hu)

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Az övezet lehatárolásának célja a tájkarakter és
a történetileg kialakult, országos jelentőségű tájképi, településképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a
hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése, valamint a kilátás-rálátás szempontjából kedvező, nagy
távolságból látható, ill. nagy távlatokat megnyitó tájképi területek védelme, a vizuális szennyezés
megakadályozása. Jellemzően érintett területek: − Északi-középhegység, − Dunántúli-középhegység, − Dunántúlidombság, − Mecsek, − Hortobágy, − Duna-Tisza köze, − Folyók mente, − Felső-Tisza síkság, − Debrecen
környéke, − Szeged környéke,

A területrendezési tervek a módosítás alá vont területeteket:


017/10 hrsz. esetében mezőgazdasági térségként jelölik.



Deák Ferenc utca estében települési városias térség

A módosítások céljai a magasabb rendű országos és területi tervekkel nem ellentétesek.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Településfejlesztési koncepció
Koroncó község képviselőtestülete által elfogadott a községi településfejlesztési koncepció az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban
került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítás illetve szabályozási elemek a
településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzéseket nem módosítja. A településfejlesztési
koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására így nem volt szükség.
A hatályos településszerkezeti terv
A módosítandó területek falusias farmgazdaság (Lfg) és falusias lakóterületi (Lf) területfelhasználásba tartoznak.
Az eljárás során így a településszerkezeti terv nem módosul.

Telephely: kivonat a hatályos településszerkezeti tervből: (forrás: www.vamosszabadi.hu)
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Deák Ferenc utca: kivonat a hatályos településszerkezeti tervből: (forrás: Vamosszabadi Önk.)

017/10 hrsz-ú telephely
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS
017/10hrsz-ú telephely
A hatályos rendezési terv a módosítás alá vont terület korábban 3db helyrajzi számból állt: 017/10, 017/11, 017/2.
A három helyrajziszám összevonásra került 017/10 helyrajzi szám alá 27485 m² területtel.
017/10 hrsz-ú ingatlant a szabályozás Lfg3 övezetbe sorolja:
-

beépítésre szánt terület - falusias lakóterület (farmergazdálkodásra kijelölt) – HÉSZ 4.§ /1/

A kérelemmel érintett területi pontosítás érinti a mellette lévő Lfg2 övezetet is. A szomszédos terület szintén 3db
helyrajziszámból állt: 017/14, 017/15, 17/82. A hatályos alaptérképen a terület az alábbi helyrajziszámokkal
szerepel: 017/81, 017/15, 017/82
A csatlakozó terület Lfg2 övezeti besorolású

J- URB TERV K F T .
cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2.

-

tel.: 06–70-943–20–52
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beépítésre szánt terület - falusias lakóterület (farmergazdálkodásra kijelölt) – HÉSZ 4.§ /1/

Koroncó Községi Képviselő testületének 17/2003. (XII.16.) képviselő testületi rendelete a Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről az övezetek vonatkozásában az alábbi előírásokat tartalmazza:
„16.§. Falusias lakóterület farmergazdálkodásra kijelölt terület (Lfg) általános előírásai, építési övezetei

/1./ A családi (farmer) gazdálkodásra kijelölt területen az állattenyésztéssel, a mezőgazdasági kisüzemi
nagyságrendű termékfeldolgozással ( pl: vágóhíd) kapcsolatos létesítmények, továbbá a növénytermesztéssel és
állattenyésztéssel kapcsolatos tárolás céljára szolgáló épületek elhelyezhetőek a tulajdonos ottlakását biztosító
lakóépületen kívül.
/2./ Az Lfg1 építési övezetben épületet elhelyezni oldalhatáronállóan, vagy szabadonállóan lehet, 4.5m-es
építménymagassággal, 20%-os beépítettséggel. A területen 100 sertés, vagy ennek megfelelő darabszámú más
haszonállat helyezhető el.
/3./ Az Lfg2 építési övezetben épületet elhelyezni szabadonállóan lehet, 7.5m-es építménymagassággal,
15%-os beépítettséggel. A területen elhelyezhető vágóhíd, 100 db sertés, 20db szarvasmarha/hét kapacitás
alatt.
/4./ A Gyirmóti út mellett 017/10-12 hrsz-ú területen Lfg3 övezetet jelölünk ki. Az Lfg3 építési övezetben
épületet elhelyezni szabadonállóan lehet, 7.5 m-es építménymagassággal, 15 %-os beépítéssel.”

kivonat a hatályos szabályozási tervből
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szabályozási javaslat
SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT – JAVASOLT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZTERVEZET
A javaslat első lépésben a földhivatali alaptérképen lévő jogi lehatárolásokat figyelembe véve újra meghatározza
az övezetek területi lehatárolását. Ennek eredményeként a két érintett övezet vonatkozásában az övezeti határok
a jogi határokkal azonos vonalon futnak. A két övezet azonos határvonalát a 017/10 hrsz.-ú ingatlan nyugati határa
képezi.
Az új övezetek az alábbi helyrajzi számokat tartalmazzák:



Lfg2 – 017/15, 017/81, 017/82 hrsz.
Lfg3 – 017/10 hrsz.

Az övezetek lehatárolását követően övezetenként az alábbi beavatkozások történtek:
Lfg2 övezet:
Az övezetben a hatályos szabályozási tartalom változatlanul megtartásra került azonban a „VÁGÓHÍD” elnevezésű
építési hely módosult. Az új alaptérképre vetítve a korábbi oldalkerteket méret csökken így a korábbi építési hely
is 10 méterrel csökkent.
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A tervlapon „lila” szaggatott vonallal jelölt védőterület is pontosításra került, keleti határa az építési hely határhoz
igazítottan meghatározott. A módosítás eredményeként védőterület körül védőfásítást körben meg lehet valósítani.
Egyéb elemeiben az övezet nem módosult.
Lfg3 övezet - konkrét kérelemmel érintett terület -:
Az övezet határa a 017/10 hrsz-ú ingatlan jogi határára került.
A déli irányú nyúlványban a tervezett lakóterülettel szomszédos ~145 méteres szakaszon védőfásítás szerepel
annak érdekében, hogy a jövőben az esetleges használatól eredő konfliktusok nem tudjanak kialakulni. A
védőfásítás mindkét Lfg övezetet érinti a megfelelő 40,0 méteres szélesség biztosítása/kialakulása érdekében.
Az ingatlan északi részen, a tervlapon jelölt építési helyek északi vonalában „zöld folytonos vonallal” található, ami
kötelező fásítás jelölt. A Korábbi javaslat megtartásra került azonban a telepítés során egységes növénytelepítési
arculatában javasolt gondolkodni. Ezt az esetleges beépítések során az Önkormányzatnál történő egyeztetések
során lehet érvényre juttatni.
A szabályozás megalapozását indokolóan azt megelőzően a területen az épületállomány geodéziai felmérése
megtörtént. A javaslat a területen ténylegesen fellehető épületeket tartalmazza.
Az övezetben eddig jelölt két építési hely megszűnt. Helyette egy nagyobb a meglévő épületeket lefedő került
meghatározásra az alábbi módon:


Szent István út mentén 11-12 méter között váltakozva meghatározott az adottságokhoz igazodva. Ezen
a szakaszon található a fent leírt kötelező fásítás, aminek célja az egységes utcakép vagy az eltérő állagú
és minőségű épített elemek takarása lehet.



A délkeleti oldalon az építési hely a szomszédos terület irányába 18,7 és 20,5 méter a természetbeni
adottságokat figyelembe véve.



A déli és északkeleti oldalon található az épületek zöme. Az elmúlt közel 14 évben ezek az épületek a
hátsókertre vonatkozó 6,0 méteren belül megtartásra felújításra kerültek. Mivel 14 év alatt bontásuk nem
merült fel továbbá ez a jövőben sem várható így az építési hely lehatárolásánál az építmények
kontúrvonalai figyelembe vételre kerültek. Ez szabályozási megoldás azért kerület bele, mert a tulajdonos
az épületek földhivatali feltüntetését meg szeretné tenni.

Az övezetben a 15%-os beépítettségi határ 20%-ra módosult. A terület jelenlegi beépítettsége 16% a módosítás
eredményeként a jövőben a fejlesztés kismértékben, de többletterület biztosított. Ez mezőgazdasági léptékre
lefordítva még 1db új építmény elhelyezését teszi lehetővé. Ez a tulajdonos közel 5-10 éves fejlesztési elképzelését
megoldja. A fejlesztés megvalósulásával a terület a hosszútávon fennmaradó fenntartani kívánt beépítettségét
funkcióját és arculatát fogja megkapni.
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ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT
A kérelemmel érintet ingatlan vállalkozási területként működik. A Bábota Kft. állattartó telepe, ami telephelyen belül
rendezett képet mutat. A terület körben zárt Szent István úttal párhuzamos határa mentén 2db kapubehajtó
található. A telephely folyamatosan fejlesztett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által pályázati pénz
igénybevétele is történt „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében.
A telephely funkcionálisan 4 részre tagolható a Szent István úttól déli irányba haladva:


Feltárás és meglévő zöldfelület fásítás



Közlekedési tengely



üzemi jellegű rész, ami további két alrészből áll:
o

mezőgazdasági és állattartó épületek és

o

növénytermesztéssel érintett rész

tervezési terület jelenlegi funkcionális tagoltsága
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tervezési terület területhasználat képekben

erdő

közlekedés

mezőgazdaság

mezőgazdasági üzemi

tel.: 06–70-943–20–52

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu
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A terület beépítettségének vizsgálata a geodéziai felmérés alapján készült. A javasolt beépítettség pontosítása
indokolt. A többlet 842m²-es lépték, ami 1db új épület létesítését teszi lehetővé a terület arculatában és környezetre
gyakorolt hatásában kedvezőtlen anomáliát nem eredményez. Adott helyen a terület működése a környezetre és
a településre gyakorolt kedvezőtlen hatás nélkül biztosított biztosítható. Újabb területek bevonása így nem
szükséges, ami a terület takarékos hasznosítás elvének megfelel.

építmény és beépítettség vizsgálat
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Deák Ferenc utca
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS
A javaslat első lépésben a földhivatali alaptérképen lévő jogi lehatárolásokat figyelembe véve újra meghatározza
az övezetek területi lehatárolását.

Az módosításban közvetlenül érintett helyrajzi számok:


Lf1 – 102, 104/2, 105, 111, 110, 109, 114, 113, (112 út) hrsz.

Az övezetek lehatárolását követően a Deák Ferenc utcai javaslat készítésénél az alábbi beavatkozások történtek:
A hatályos szabályozási terv a Deák Ferenc utcát váltakozó szélességgel a közúthálózati úthálózat részévé kívánja
tenni a Rákóczi Ferencz utca felöli szakaszának 10,0 méteres szélesítésével, annak érdekében, hogy a déli oldalán
2db építési telek alakulhasson ki.
A tervmódosítás a Deák Ferenc utca jogi határainak rögzítésével a természetbeni állapotokhoz igazítja. Ezzel az
út szerepkört jellemzően gyalogos kerékpáros és a 111, 105, 104/2 hrsz.-ú ingatlanok lakóinak számára célforgami
úttá teszi. Ennek az állapotnak a hosszú távú fenntartása a 113 hrsz.-ú jelenleg értékesítés alatt álló ingatlan
leendő tulajdonosának elképzelésétől nagymértékben függ az alábbiak miatt:
A javaslatban a 114, 113 hrsz.-ú ingatlanon nem beépíthető sáv-valamint, a 113 hrsz.-ú ingatlanon kötelező építési
vonal is kijelölésre került.
A javaslat alapján a 113 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a meglévő rossz állapotú – jelenleg eladás alatt álló – épületet
felújíthatja de ezzel a Deák Ferenc utca szélesítését és 2db új építési telek kialakítását meghiúsíthatja – amiben
telekterületileg érintett - mivel az a jelenlegi keskeny 3-4 méteres útcsatlakozás nem tud felbővülni.
Ebben az esetben telke hátsó részének hasznosításától is elesik, mivel az övezetben a minimális telekmért
kialakultként szabályozott.
Az épület bontása és új épület létesítése esetén azonban a közterület szélesítést a kötelező építési vonal és az
azon történő épület elhelyezés biztosítja.
A hatályos tervben szereplő az utca közepén lévő a 2db lévő új ingatlan létesítéséhez a telekterület adott és a
csatlakozás szélesítéséhez a többlet az építési vonalra helyezett új épület által biztosított.
Ezt követően ismételt tervmódosítással szükséges, amivel a nem beépíthető sáv megszűnik és a 8,0 méteres út
kialakul adott szakaszon, továbbá a telekterületi korlátozás feloldható.
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Ez a megoldás lehetőséget ad az Önkormányzatnak a magánerős átépítés érdekében a településrendezési
szerződés megkötésére. A terv a jövőbeli átépülést biztosítja és figyelemmel van arra is, hogy a jelenlegi
útszélesség mellett új építési telkek ne tudjanak kialakulni. Azonban ha a közlekedési feltételeket az érintettek
biztosítják a telekalakításra a lehetőség megadható és ezzel a meglévő ingatlanok feltárása is javítható.
A fentebb ismertetekhez és az új javaslathoz a jövőbeli állapotot bemutató alátámasztó tervlap készült.
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Jövőbeli állapotot és egy lehetséges szabályozási elképzelést bemutató javaslat

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu
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ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT
tervezési terület területhasználat képekben

Rákóczi F. utcai csatlakozás

és bekötőút

104/2 hrsz.

105 hrsz.

114 hrsz.

111 hrsz.

114 hrsz. a Szt. László út felől

Deák F. u. a Szt. László út felöl
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MÓDOSÍTÁS EGYÉB TELEPÜLÉSI RENDSZEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI
Környezetvédelem
víz

A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet
értelmében: érzékeny besorolású. A település a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet
szerint a nitrát érzékeny területek listáján szerepel.
A tervezett beavatkozások a tervezési területek vízgazdálkodását nem
befolyásolják negatívan. A 017/10 hrsz.-ú telephely esetében a jövőbeli építmény
elhelyezése pedig a technológiai fejlődés és elvárások tükrében a korábbi
esetleges szennyezéseknél kisebb kockázatot terhelést hordoz magában.
A tervezési terület felszín alatti vízbázis védőidomát nem érinti, közvetlen
közelében vízkivételi létesítmény nem található.
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk.
Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség.
A csapadékvíz elvezetésénél a területen szikkasztással történik. Szükségszerűen
beépülő műtárgyak esetén (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell,
hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba.

levegő

A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a
klímaviszonyokat nem módosítják.
A 017/10 hrsz.-ú telephelyet nőt fás bokros terület valamint délről egybefüggő
erdőterület határolja jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget
dominánsan meghatározó légszennyező pontforrás. A területen közlekedési
eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető kritikus, határérték közeli
összetevő nincs. A tervezett cél megvalósulása által érezhető mértékben nem
növekedik a terület forgalma.

föld- talajvédelem

A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények
esetében a megfelelő technológia alkalmazása és betartása mellett semlegesnek
minősíthető.
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az
üzemeltető

köteles

gondoskodni

a

szennyeződésmentes

termőréteg

megmentéséről. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a
termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
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Klíma- éghajlati viszonyok
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A településrendezési terv módosítás által lehetővé tett fejlesztések a területek
klímájában érzékelhető változást nem okoznak.

Élővilág

A 017/10 hrsz.-ú tervezési terület a vizsgálatok alapján korábban gazdasági
területként működött – gazdasági állat és terménytároló terület-. A korábbi
használat jeleit a terület ma is magán hordozza. A területen állandósult védendő
élővilágról nem beszélhetünk. A terület déli határán lévő erdő és meglévő fák
azonban a fészkelő és vonuló madaraknak nyújthatnak menedéket és fészkelési
lehetőséget, amit fenn kell tartani. A tervezett módosítási cél ezen, területi
szerepkört nem veszélyezteti a terület élővilágára jelentős hatással nincs.
A Deák Ferenc utca beépítésre szánt lakóterület élővilágra gyakorolt hatás így a
területen nincs.

Zaj- és rezgésvédelem

A területen kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési
határértékek megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EüM rendeletben foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték
megállapításánál e rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni.
Zajterhelési szempontból a tervezési terület melletti út hatásait figyelembe kell
venni, azonban ez az út is jellemzően adott és szomszédos gazdasági
telekfeltárást szolgálja. A területen a beépítés az úttól beljebb zöldterülettel
elválasztott. A Szent István úttal mint zajterhelési kockázati forrással nem kell
számolni. A tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés
idején zajjal és porral lehet számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és
időszakos jellegű

Hulladékgazdálkodás

A tervezési területen belül építési beruházás megvalósítása, valamint a működés
során a következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb
mennyiségben:
17 Építési és bontási hulladékok teljes spektruma
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és
a 164/2002 (X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. A keletkező
települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal
kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. A keletkező hulladékok
nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történjen. A

J- URB TERV K F T .
cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2.

tel.: 06–70-943–20–52

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu

veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a
gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az
ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására. A hulladékkezelést teljes körű
szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok
azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező
vállalkozások végezhetik.

Közlekedés
A 017/10 hrsz.-ú ingatlan feltárása a Szent István út irányából murvás úton
keresztül megoldott új közterületi új útcsatlakozás kiépítése nem indokolt.

Szent István feltáró út 2017.06.03.

Kapubehajtó – 1 2017.06.03.

Kapubehajtó – 2 2017.06.03.
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belső aszfaltozott út – 2 2017.06.03.

A Deák Ferenc utca feltárása a Szent László út és Rákóci út irányába kialakult.
Az utcában lévő ingatlanok közlekedési kiszolgálása kielégítő. A javaslat alapján
újabb ingatlanok nem alakíthatók ki. Az esetleges újabb lakótelkek kialakítása
újabb tervmódosítási eljáráshoz kötött. Ebben az esetben a jelenlegi
útszélességet növelni kell, ami a terület kiszolgálási minőségét javítja. A javaslat
alapján a Szt. László utcai gépjárműves kapcsolat megszűnne gyalogos
kapcsolattá alakulna át.

Rákóczi utcai csomópont 2017.06.08.

Szt. László utcai csomópont
2017.06.08.
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A 017/10 hrsz.-ú telephely esetében a Szent István utcában halad a Pannon –
Víz Zrt. üzemeltetésében lévő D90 KPE vízvezeték. Erről a vezetékről ellátott a
tervezési terület. Az új épület ellátása megoldható.

telken belüli vízóra akna– 2 2017.06.03.

A Deák Ferenc utca vízellátása a az út alatt húzódó D110 KM-PVC vezetékről
megoldott. Jelen módosítása bővítést nem érinti. A későbbi 2db új ingatlan
kiszolgálása a vezetékről megoldható.
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A közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékről és alkalmazásuk
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban:
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4. számú melléklete szerinti „Egyéb
befogadóba való közvetett bevezetés” esetén érvényes határértékeknek. Az
ingatlanokról előkezelés nélkül a közcsatornába kizárólag kommunális jellegű
szennyvizek vezethetők. A kommunálistól eltérő minőségű szennyvizek
megfelelő előkezelését biztosítani kell. A jelentősebb nagyságú burkolt
parkolókon összegyűlő szénhidrogénnel szennyezett csapadékvizeket - a
befogadótól függő minőségben – meg kell tisztítani. A szennyezett felszíni vizek
(csapadékvizek) csak megfelelő tisztítás és a minőség ellenőrzésére kialakított
mintavételi lehetőség után engedhetők a befogadóba, közcsatornába.
A 017/10 hrsz.-ú ingatlan előtt közcsatorna nem üzemel, itt a szennyvíz gyűjtése
történik zárt tartályban, szippantással történő elbánással, ami a jövőben is
hasonló formában fenntartott.
A Deák Ferenc utcában közcsatorna üzemel. A szennyvíz elvezetése
megoldott.
Az utca nem szilárd burkolatú, a csapadékvíz elvezetés az út murvás felületén
szikkad el. Az út későbbi szilárd burkolatú kiépítése esetén a csapadékvíz
elvezetést ki kell építeni (pl. szikkasztó léc, drén).. Az érintett ingatlanokon
telken belüli csapadékvíz szikkasztás-tározás szükséges.

Távhőellátás

A településen távhő ellátás nem működik, kiépített hálózatot nem érint.

Villamos műszaki leírás

A Szent István út mentén 0,4 kV légvezeték halad, amiről az ingatlan
villamosenergia ellátása megoldott, energia igény többlet nem jelentkezik.

A Deák Ferenc utcában a villamos energiaellátás a Rákóczi utcából induló
faoszlopon elhelyezett légvezetékről az utolsó 111 hrsz.-ú ingatlanig megoldott.

J- URB TERV K F T .
cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2.

tel.: 06–70-943–20–52

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu

Az esetleges újabb 2db ingatlan kialakítása esetén azok földkábeles ellátását a
meglévő hálózatról javasolt megoldani, ekkor vizsgálni kell a hálózat kapacitás
megfelelőségét.

Gázellátás
tervlap: melléklet

A telephely mellett az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékhálózatot
üzemeltet, a terület bekötéssel rendelkezik. A módosítás eredményeként a
gázellátást műszaki megoldásban változtatás nem szükséges, kapacitás
növekedés nem jelentkezik.
A Deák Ferenc utcában a vezetékes gázellátás a Szt. László út irányából
középnyomású gerincvezeték a 104/2 hrsz.-ú ingatlanig kiépült. Az esetleges
2db új ingatlan a vezetékről bekötések létesítésével megoldható.
Megjegyezzük, hogy az elosztó vezeték védőövezete érinti a csatlakozó
ingatlanok területét. A jövőbeni esetleges közterület változás esetén erre
tekintettel kell lenni.

Elektronikus Hírközlés
A tervezési terület távközlési illetve műsorszórással összefüggő
infrastrukturális elemet közvetlenül nem érint.
Örökségvédelem
A módosítandó területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, a
terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

Győr, 2017. június 30.
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