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1. Előzmények, az eljárás fázisai
A partnerségi egyeztetés témája:
Koroncó a település központjában fekvő, jelenleg kihasználatlan 69, 71/1 és 72/1 hrsz-ú
zöldterületet falusias lakó területté módosítaná, míg a mellette található 66/1, 66/2, 65 hrszú vízgazdálkodási területet zöldterületté módosítaná. Az új közpark jobban kapcsolódik a
Sokorói-Bakony-érhez, így kihasználtsága is javulna, a jelenlegi zöldterület pedig
magántulajdonban van, a módosítás lehetővé teszi a terület fejlesztését.
A település területének déli részén elhelyezkedő különleges területen az egyik tulajdonos
változtatásokat szeretne, miszerint a különleges terület további funkciókkal bővülne. Ezek
szerint a terület keleti részén alakítana ki egy horgászatot kiszolgáló üdülőházas övezetet a
0152/31, 0152/30, 0152/27, 0152/28, 0152/18 hrsz-ú területen, és a terület északi részén
szereplő hétvégiházas üdülőterület is különleges horgászatot kiszolgáló üdülőházas
övezetté módosulna, valamint a terület közepén, a horgásztavak nyugati oldalánál egy
élményfarmot, a 0150/6 hrsz-ú területen. Az üdülő övezet feltárása a Téti út felől
kiszabályozott útról történik, az élményfarm feltárását viszont egy új út kiszabályozásával
oldanák meg. Továbbá a hatályos szabályozási tervlapon nem szerepel az öntözőtó terve,
így ezt is fel kell jelölni a 0150/5 hrsz-ú területre.
Koroncó település a településrendezési eszközök módosítását teljes eljárásban kívánja
módosítani.

Partnerségi egyeztetés
Koroncó Község Önkormányzata megállapította, hogy a különleges területet és a
településközponti zöldterületet érintő rendezési terv módosítás vonatkozásában a partnerek
tájékoztatása megtörtént. Vélemény, észrevétel nem érkezett.

Előzetes tájékoztatási szakasz
Az előzetes tájékoztatási szakasz Koroncó településrendezési eszközeinek módosítása
kapcsán 2018. október végén vette kezdetét és 2018. november közepén került lezárásra.
Az előzetes tájékoztatási szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban:
Korm. Rendelet) 37. §-a alapján került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 nap állt
a hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához.
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az
önkormányzat:
Sorszám

Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat
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Nyilatkozott, a
véleményezésben
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
(GYD-02/806-2/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály és Természetvédelmi Osztály
(7641-2/2018)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(2055-4/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Területi Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(1757-8/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(1757-18/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
(1757-10/2018)
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály
(GY/UO/NS/A/1429/1/2018)
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmért és
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(GY-02B/ÉP/4645-2/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-bizottsági és Földhivatali Osztály
(10.358/2018)
Vas megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(VA-06/AKF02/7011-2/2018.)
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Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

x

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(VE-V/001/2558-2/2018)
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
(CS/28316-2/2018)
Országos Atomenergiai Hivatal
(OAH-2018-00082-1298/2018 (TL))
Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Megyei Főépítész
Győrszemere Községi Önkormányzat
(1757/2018)
Mérges Község Önkormányzata
(M/147-2/2018)
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Rábapatona Község Önkormányzata
(RBP-1621-2/2018)
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
(1757-17/2018)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztály
(VHF/57940-5/2018-ITM)
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A tárgyi módosítást érintő észrevételek az előzetes tájékoztatási szakaszban:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály és Természetvédelmi Osztály
„Amennyiben a korábbi különleges golf területből a jelenleg tervezett különleges
horgászatot kiszolgáló hétvégi-házas üdülőterületté, és különleges élményfarm területté
történő besorolás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, úgy a tevékenység a
Hatóság rendelkezésére álló adatok és információk alapján vélhetően védett természeti
értékeket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja,
védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem
sért.”
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
„A zöldterület beépítése, építési övezetbe vonása a település közérdeke szempontjából nem
elfogadható. A Hivatal a tervezett módosítás ezen részét NEM támogatja.”
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
„A 2. számú módosítással érintett terület a természeti területek közé, továbbá az Országos
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik. Az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 18.§.(1) bekezdés alapján „Az ökológiai folyosó
övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki”, továbbá a 13.§.(1) bekezdése
szerint „Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.”
„Fentiek alapján a 2. számú módosítás nem támogatható.”
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
„1. sz. módosítás:
A jelenlegi vízgazdálkodási terület zöldterületté módosítása a tervezett módon
Igazgatóságunk részéről nem elfogadható, a jelenlegi állapotokkal nincs összhangban. A
tervezett zöldterület magába foglalná a jelenlegi elsőrendű árvízvédelmi védvonal területét
is. A védvonal területét és a hozzá tartozó 10 m-es mentett- és vízoldali védősávokat a
településrendezési eszközök között továbbra is vízgazdálkodási területként kell megjelölni.
Az ezen felüli területek módosíthatók zöldterületté.
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A szabályozási terven fel kell tűntetni a korlátozó tényezők között a Bornát-ér bal parti
árvízvédelmi töltés nyomvonalát, mint „Elsőrendű árvízvédelmi fővonal”. Szintén fel kell
tüntetni az ehhez tatozó „Árvízvédelmi sáv (10 m)” és a „Fakadóvíz veszélyes terület (110
m)” kiterjedését.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenlegi zöldterületből falusias lakóövezetté minősíteni
tervezett terület nagy része a 110 m-es fakadóvíz veszélyes övezetbe esik, melyet a
dokumentációban javaslunk szerepeltetni.
2. sz. módosítás:
Szintén felhívjuk figyelmüket, hogy a horgásztavakhoz kapcsolódóan tervezett különleges
területté és a hétvégi házas üdülőterületté történő módosítás egy része szintén a 110 m-es
fakadóvíz veszélyes övezetbe esik, melyet a dokumentációban javaslunk szerepeltetni. A
vonatkozó szabályozási terven szintén fel kell tüntetni a korlátozó tényezők között a
Marcal jobb parti árvízvédelmi töltés nyomvonalát, mint „Elsőrendű árvízvédelmi
fővonal”. Szintén fel kell tüntetni az ehhez tartozó „Árvízvédekezési sáv (10 m)” és a
„Fakadóvíz veszélyes terület (110 m)” kiterjedését.
Fentiekben leírtak figyelembevételével, ill. betartása mellett hozzájárulunk a tervezett
módosításokhoz.”

A beérkezett vélemények elfogadásra, megválaszolásra és bedolgozásra
kerültek. A műleírás és a tervlapok ez által változtak, melyet lejjebb és a
jóváhagyandó munkarészeknél tekinthetnek meg.

Véleményezési szakasz
A véleményezési szakasz Koroncó településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán
2018. december végén vette kezdetét és 2019. január végén került lezárásra.
A véleményezési szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm.
Rendelet) 37. §-a alapján került sor. A véleményezési szakaszban 30 nap állt a hatóságok
rendelkezésére a véleményük megadásához.
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az
önkormányzat:
Nyilatkozott, a
véleményezésben
Sorszám

1
2

Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
(GYD-02/942-2/2018.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
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részt kíván
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Osztály és Természetvédelmi Osztály
(393-1/2019.)
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Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(2055-7/2018)
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(18109-0004/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/7868-1/2018.ált)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
(GY/NEF/00042-1/2019.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály
(GY-02B/ÉP/4645-4/2018)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(4379-2/2018.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Osztály
(10.358/2/2018.)
Vas megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(VA-06/AKF02/7757-4/2018.)
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
(CS/32536-2/2018.)
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
(4379-2/2018.)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóság
(GYMS-149/2/2019)
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A tárgyi módosítást érintő észrevételek a véleményezési szakaszban:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
„A zöldterület beépítése, építési övezetbe vonása a település közérdeke szempontjából nem
elfogadható. A Hivatal a tervezett módosítás ezen részét NEM támogatja.”
Válasz: A falusias lakóterületté módosuló területen régebben is állt épület, így ennek
karaktere megmaradna, melyet a korabeli katonai felmérések is igazolnak.
Vas megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
„A tervmódosításokat az erdészeti hatóság nem kifogásolja. Arra azonban felhívom a
figyelmet, hogy a dokumentáció 2. számú módosításban megnevezett összes földrészleten,
valamint a különleges terület északi oldalánál elhelyezkedő hétvégiházas üdülőterület
vonatkozásában, az építéssel járó fejlesztések esetén a birtokhatárhoz közeli építési
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tevékenységnél, illetve földmunkánál, továbbá a meglévő és a leendő építményeket
kiszolgáló közművek létesítésénél figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokon
található erdőállományok életfeltételeinek megtartására, az erdőkben keletkező károk
elkerülése érdekében.”
Válasz: A módosításban megnevezett összes földrészleten, valamint a különleges terület
északi oldalánál elhelyezkedő hétvégiházas üdülőterület vonatkozásában, az építéssel járó
fejlesztések esetén figyelemmel lesznek a szomszédos ingatlanokon található
erdőállományok életfeltételeinek megtartására, az erdőkben keletkező károk elkerülése
érdekében.
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
„1. sz. módosítás:
Az elsőrendű árvízvédelmi védvonal területét már nem érinti a módosítás, de a rendezési
terv továbra sem tükrözi a jelenlegi állapotokat az áthelyezett árvízvédelmi töltés és annak
védősávjainak tekintetében. Kérjük ennek felülvizsgálatát. Felhívjuk figyelmüket, és
javasoljuk a dokumentációban szerepeltetni, hogy a jelenlegi zöldterületből falusias
lakóövezetté minősíteni tervezett terület nagy része a 110 m-es fakadóvíz veszélyes
övezetbe esik. Ez nem került be a műszaki leírásba, melyet ismételten javaslunk.
2. sz. módosítás:
Szintén felhívjuk figyelmüket és javasoljuk a dokumentációban szerepeltetni, hogy a
horgásztavakhoz kapcsolódóan tervezett különleges területté és a hétvégiházas
üdülőterületté történő módosítás egy része szintén a 110 m-es fakadóvíz veszélyes
övezetbe esik. Ez sem került be a műszaki leírásba, melyet ismételten javasolunk.
Szintén nem lett figyelembe véve a tervezett két módosítással kapcsolatosan tett általános
észrevételünk, hogy az árvízvédelmi művek védősávjaira az alábbi főbb előírások
vonatkoznak, melyeket a településrendezési tervben szerepeltetni kell:
• Az elsőrendűnek minősített védvonal, a gáttest mentett oldalán 10 m-es sávot
szabadon kell hagyni árvízvédelmi, karbantartási célra. Ebben a sávban
közműhálózat, közmű létesítmény nem helyezhető el.
• A hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig
110 m-en belül anyaggödöröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni,
tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet
folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.
Új észrevételek:
Az SZTM2/M rajzszámú Szabályozási tervlapon a fogalmak keverednek (Árvízvédelmi
tültés, Árvízvédelmi sáv), több helyen a 10 m-es védősáv védvonalként került feltüntetésre,
továbbá az „ELSŐRENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI FŐVONAL” és „FAKADÓVÍZ
VESZÉLYES TERÜLET” jelkulcsa a jelmagyarázatban vélhetően felcserélésre került.
Kérjük a 10 m-es védősávot „Árvízvédelmi sáv”-ként feltüntetni.
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Fentiek figyelembevételével, illetve a tervben történő szerepeltetésével hozzájárulunk a
rendezési terv módosításokhoz.”
Válasz: Az elsőrendű árvízvédelmi védvonal területe feltüntetésre került a megkért
adatszolgáltatás alapján az áthelyezett árvízvédelmi töltés és annak védősávjainak
tekintetében. A dokumentációban szerepeltetésre került, hogy a jelenlegi zöldterületből
falusias lakóövezetté minősíteni tervezett terület nagy része a 110 m-es fakadóvíz
veszélyes övezetbe esik. Ezt már tartalmazza a műleírás. A dokumentációban szerepeltetve
lett, hogy a horgásztavakhoz kapcsolódóan tervezett különleges területté és a hétvégiházas
üdülőterületté történő módosítás egy része szintén a 110 m-es fakadóvíz veszélyes
övezetbe esik. Az elsőrendűnek minősített védvonal, a gáttest mentett oldalán 10 m-es sáv
feltüntetésre került a dokumentációban. A hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért
60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belüli sávban fakadóvíz veszélyes terület lett
feljelölve a tervlapokon. Az SZTM2/M rajzszámú Szabályozási tervlap pontosításra került
a javaslatoknak megfelelően.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály és Természetvédelmi Osztály
„A hatóság a 2. számú módosítás tekintetében az eljárás során további természetvédelmi
szempontú vizsgálat elkészítését javasolja.”
Válasz: A módosítás tekintetében az eljárás során további természetvédelmi szempontú
vizsgálat elkészítés szükséges. Ennek munkarész időközben elkészült, (lásd alátámasztó
munkarészek, „ÖKO_koronco_élővilág_KP pdf”)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami
Főépítész
„A 2. számú módosítási pont esetében
A) a Kbéf jelű építési övezet 15%-os megengedett legnagyobb beépíthetőséggel
szabályozott, ami nem felel meg a beépítésre nem szánt területfelhasználás
követelményeinek.
B) a Kbüh jelű övezet – bár beépítésre nem szánt övezetkéánt szabályozott, mégis
jelentős, mintegy 36 önálló üdülőépület építését teszi lehetővé 36 önálló telken, ami
semmiképp nem tűnik „beépítésre nem szánt” területnek az ökológiai folyosó
területén. Javaslom a kezdeményezés felülvizsgálatát.
C) Kérem a településszerkezeti tervlap jelmagyarázatában egyértelműsíteni a
beépítésre szánt és a nem szánt területfelhasználást, továbbá jelölni a szabályozott
területfelhasználási egységeket.”

Válasz: A Kbéf jelű építési övezet 15%-os megengedett legnagyobb beépíthetőséggel
szerepelt a véleményezési tervekben, ezen érték a mostani módosítási csomagban 10%-ra
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csökkent. A Kbüh jelű övezet – bár beépítésre nem szánt övezetként szabályozott, mégis
jelentős, mintegy 36 önálló üdülőépület építését teszi lehetővé 36 önálló telken, ami
semmiképp nem tűnik „beépítésre nem szánt” területnek, ezért ez a terület beépítésre szánt
(Küh) területté módosul a terület északi részén. Itt ez már kialakult állapot. A déli
hétvégiházas üdülőterület maradt beépítésre nem szánt terület, ennek beépíthetősége
megfelel a beruházó igényeinek. itt 24 db telek alakítható ki egy központi zöldterülettel. A
beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek egyértelműsítve lettek a tervlapokon.
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
„A 2. számú módosítással érintett terület a természeti területek közé, továbbá az Országos
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik. Az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 18.§.(1) bekezdés alapján „Az ökológiai folyosó
övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki”, továbbá a 13.§.(1) bekezdése
szerint „Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Fentieket figyelembe véve a különleges golf területet különleges beépítésre nem szánt
horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté, valamint különleges beépítésre nem
szánt élményfarm területté szeretnék minősíteni. A két beépítésre nem szánt övezeti
kategória is biztosít 10%-os beépítési lehetőséget, az érintett területen azonban védett
növény- és állatfajok fordulnak elő, ahogy azt korábbi állásfoglalásunkban is jeleztük.
Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása,
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Fentiek miatt a beruházás megkezdése előtt botanikai és zoológiai felmérés elvégzése
szükséges a területen. A pontos terveket a vizsgálat eredményeit figyelembe véve kell
elkészíteni.”
Válasz: A beruházás megkezdése előtt botanikai és zoológiai felméréseket fognak végezni
a területen. Ennek lefolytatását cégünk kezdeményezte. (lásd alátámasztó munkarészek,
„ÖKO_koronco_élővilág_KP pdf”)

A beérkezett eltérő vélemények miatt eltérő vélemények egyeztető
tárgyalása szükséges.
A módosítási javaslatok elfogadásra és bedolgozásra kerültek. Lásd a
módosítási pontok leírásában, a jóváhagyandó és alátámasztó
munkarészekben.
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2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való
összevetés
A településrendezési eszközök készítése során a következő területrendezési dokumentumok
kerületek figyelembe vételre.
- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve

Országos tervvel való összhang bemutatása:
Koroncó erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes területfelhasználású térség és
települési térség országos területfelhasználási kategóriában érintett.
Koroncón a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és egyedi
építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
-

főút
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

- Koroncó településrendezési eszközök módosítása

Msz.: 18097-

Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTRT)
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A tervezett módosítások az országos terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.
Megyei tervvel való összhang bemutatása:
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével
hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 2010-ben felülvizsgált.
A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve)
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A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény 31/B. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv országos tervvel
való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes megyei tervben
szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük figyelembe:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- nagyvízi meder övezet
- együtt tervezhető térségek övezete
- vízeróziónak kitett terület
Koroncó a következő megyei övezetekben érintett:
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- ökológiai folyosó övezete
- erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
- földtani veszélyforrás területének övezete
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A módosítások területe a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, az ökológiai folyosó
övezetét, az erdőépítésre alkalmas terület övezetét és a földtani veszélyforrások területének
övezetét érintik.
Koroncó Község hatályos szerkezeti tervének magasabb szintű területrendezési tervekkel való
összhangját bemutató alátámasztó munkarésze a következőre módosul, illetve változatban
tartalommal érvényben marad:
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Koroncó közigazgatási területét az alábbi
területfelhasználási kategóriákra osztja:
- Erdőgazdálkodási térség
~722 ha
- Mezőgazdasági térség
~1512 ha
- Hagyományos vidékies települési térség
~444 ha
- Vízgazdálkodási térség
~12 ha
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A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint:
Ökológiai folyosó övezete
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes
és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület
övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell
venni.
Földtani veszélyforrás területének övezete
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során
adott véleményében hozzájárul.
26. §
27. §

A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.
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3. A módosítások leírása
A rendezési terv módosítással érintett területe:
Koroncón a 69, 71/1, 72/1 hrsz-ú zöldterület, a 66/1, 66/2, 65 hrsz-ú vízgazdálkodási
terület és a különleges területfelhasználású 0152/31, 0152/30, 0152/27, 0152/28, 0152/18,
valamint a hétvégiházas üdülőterület területfelhasználású 903/9, 903/10, 903/11, 903/12,
903/13, 903/14, 903/15, 903/16, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10,
905/11, 905/12, 905/14, 905/15, 905/16, 905/17, 905/18, 905/19, 905/20 hrsz-ú területek.
Átnézeti térkép

módosuló
terület

módosuló
terület
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1. MÓDOSÍTÁS
A módosítás oka:
Módosítási igény merült fel Koroncón, a templom előtt fekvő zöldterület módosítását
illetően. A terület egy része a 69, 71/1 és a 72/1 hrsz-ú terület változna zöldterületből
falusias lakó területté. Így a területen 3 további telek lenne hasznosítható, valamint a terület
jelenlegi kihasználatlansága megszűnne. A módosítás feltételezhetően nem lesz káros a
környező területekre, hiszen szervesen kapcsolódna a már meglévő lakóterülethez. A
terület környezetében nem idegen a lakó funkció, település közérdeke szempontjából nem
tartjuk zavaró hatásúnak.
A falusias lakóterületté módosuló területen régebben is állt épület, így ennek karaktere
megmaradna, melyet a korabeli katonai felmérések is igazolnak:

Első katonai felmérés részlet (1782-1785):

épületek a kérdéses
területen
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területen
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épületek a kérdéses
területen
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A módosítás célja:
A településen a templom előtti jelenleg terület kihasználásának javítása.
A módosítás hatásai:
A módosítás hatására a templom előtti falusias lakóterület fejlesztése megoldhatóvá válik a
mellette levő lakóterülethez kapcsolódva.
A módosítás vonzatai:
A jelenlegi zöldterületből falusias lakóövezetté minősíteni tervezett terület nagy része
a 110 m-es fakadóvíz veszélyes övezetbe esik. A tervlapon feltűntetett árvízvédelmi
töltés a valós helyére lett igazítva. Az ehhez tartozó védősáv és fakadóvíz veszélyes
területi jelölés meg lett igazítva a tervlapon az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
honlapján található Vízállások térkép és a legfrissebb légi fotó alapján.
Hatályos szerkezeti tervlap részlet:
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2. MÓDOSÍTÁS
A módosítás oka:
Telektulajdonosi igény merült fel Koroncó településrendezési tervének módosítására a
horgászsport kiszolgálása érdekében. A település déli-, külterületi részén található -Tét
várossal határos területén- történne a módosítás. A különleges golf terület egészére
érvényes, hogy a Kg jelzés megváltozik Kbsz (különleges beépítésre nem szánt (max.
10%-os beépítettség) terület-szabadidős) jelzésre, mivel a golf (alap) funkció már nem
szerepel a további elképzelésekben. A terület beépítési paraméterei így nem változnak
meg. Az itt található horgásztavak kiszolgálása érdekében a 0152/31, 0152/30, 0152/27,
0152/28, 0152/18 hrsz-ú különleges golf terület (Kg) változna különleges beépítésre nem
szánt terület (max. 10%-os beépítettség) – horgászatot kiszolgáló hétvégiházas
üdülőterületté (Kbüh). A 0150/6 különleges terület (Kg) változna különleges beépítésre
nem szánt terület – élményfarm területté (Kbéf). A terület egy része véderdővé (Ev)
módosulna. A fent említett különleges területen a jelenleg hatályos tervlapokon nem
szerepel az az öntöző tó (V), mely a befektető jelen terveihez kapcsolódna (vízjogi
engedéllyel rendelkezik), ezért ezt is feltüntetésre került a 0150/5 hrsz-ú területen. A
különleges terület északi oldalánál elhelyezkedő 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13,
903/14, 903/15, 903/16, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10, 905/11,
905/12, 905/14, 905/15, 905/16, 905/17, 905/18, 905/19, 905/20 hrsz-ú beépítésre szánt
hétvégiházas üdülőterület (Üh) különleges beépítésre szánt terület – horgászatot kiszolgáló
hétvégiházas üdülőterületté (Küh) módosulna az egységes jelölés kialakítása érdekében.
Mivel erre a területre vonatkozóan a hatályos HÉSZ 20. §-a is tartalmazza a 15%-os
beépíthetőséget és a max. 4,5 m-es építménymagasságot, ez szerzett jognak számít,
ezért ez a terület nem kerül beépítésre nem szánt kategóriába. A kiszolgáló területek
megközelíthetőségéhez szükséges úthálózat feljelölését is tartalmazza a módosítás, így
ezek közútról történő megközelíthetősége is megoldott. Új beépítésre szánt terület nem
kerül kijelölésre. A kijelölésre kerülő területek funkciói előre láthatóan nem lesznek
káros hatással a természeti környezetre. A horgászatot kiszolgáló hétvégiházas
üdülőterület a terület északi oldalánál már megvalósult, kiépítésénél figyelembe
vették a fakadóvíz és árvízvédelmi sávot.
A hatályos HÉSZ 20.§-a:
„Hétvégi házas üdülőterület (Hü)
Az övezetben oldalhatáron ill. szabadonállóan lehet hétvégi házat, kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó
épületet
elhelyezni.
Az
elhelyezhető
épületek
építménymagassága max. 4,5m. A beépíthetőség max. 15%.”

A különleges beépítésre nem szánt területek 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által
meghatározott beépítési paraméterei:
„6. § (1) b) beépítésre nem szánt területbe, amelyen belüli övezetekben a telkek
megengedett beépítettsége legfeljebb 10% kell sorolni.
30/B. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak,
amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a
környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
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(2) Különleges beépítésre nem szánt terület
a) az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület,
b) a nagy kiterjedésű sportolási célú terület,
c) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló
terület,
d) a vadaspark, arborétum területe,
e) a temető területe,
f) a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület,
g) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület,
h) burkolt vagy fásított köztér, sétány,
i) az egyéb, a 26-30/A. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot
hordozó terület.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre nem szánt területen a terület
rendeltetésszerű használatát szolgáló építmény helyezhető el.
(4) * A különleges beépítésre nem szánt területen épület - legfeljebb 10%-ig - a helyi
építési szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhető el.”

A módosítás célja:
A településen a horgászat magasabb szintű kiszolgálása, és a különleges terület fejlesztése.
A módosítás hatásai:
A horgászturizmus minden igényt kielégítő kiszolgálása megvalósítható lesz. Az itt
értékesített telkek egy élhető területet hoznak létre, mely a horgászatot kedvelők számára
nyújt kellemes környezetet. Az élménypark megvalósításával a terület jellemzően
horgászati kiszolgáló funkciója tovább bővülne. Az élményfarmon rendezvények
kiszolgálásához szükséges épületek (színpad, állatsimogató, fedett terasz) helyezhetők el.
A módosítás vonzatai:
A módosításban megnevezett összes földrészleten, valamint a különleges terület északi
oldalánál elhelyezkedő hétvégiházas üdülőterület vonatkozásában, az építéssel járó
fejlesztések esetén figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokon található
erdőállományok életfeltételeinek megtartására, az erdőkben keletkező károk
elkerülése érdekében.
A tervezett különleges területt és a hétvégiházas üdülőterülett egy része a 110 m-es
fakadóvíz veszélyes övezetbe esik.
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A módosítás tekintetében az eljárás során további természetvédelmi szempontú
vizsgálat elkészítés szükséges. Ennek lefolytatását cégünk kezdeményezte. (lásd
alátámasztó munkarészek)
A beruházás megkezdése előtt botanikai és zoológiai felmérés elvégzése szükséges a
területen. Ennek lefolytatását cégünk kezdeményezte. (lásd alátámasztó
munkarészek)

Hatályos szerkezeti tervlap részlet:
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Módosított szerkezeti tervlap részlet:

A módosítások közös vonzatai:
A két módosítással kapcsolatos árvízvédelmi művek védősávjaira az alábbi főbb
előírások vonatkoznak, melyek a településrendezési tervben szerepelnek:
• Az elsőrendűnek minősített védvonal, a gáttest mentett oldalán 10 m-es sávot
szabadon kell hagyni árvízvédelmi, karbantartási célra. Ebben a sávban
közműhálózat, közmű létesítmény nem helyezhető el.
• A hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon
pedig 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat
létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó
tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.
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4. Biológiai aktivitásérték számítás
Az Étv. 8.§ (2) bek. b) értelmében a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás
értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. A számítást a 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért területnagysága és az adott
terület értékmutatójának szorzata) végezzük el.

1. terület:

2. terület:
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A település rendezési tervének módosítása során nem csökken a biológiai
aktivitásérték a település közigazgatási területén.

A Helyi Építési Szabályzat kibővül a módosítással kapcsolatos jelölésekkel,
leírásokkal, valamint a különleges terület – zöldmajor jelölése is javításra kerül,
melyet a rendelettervezet tartalmaz.

