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1
1.1

TERVEZÉSI FELADAT
ELŐZMÉNYEK

Ásványráró község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2003-2005 évek folyamán az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban
építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a
továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva
elkészíttette a település közigazgatási területére vonatkozó településrendezési tervet.
Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve a 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval (továbbiakban:
koncepció) kell megalapozni.
Az új rendezési terv készítése folyamatban van, jelenleg a településfejlesztési koncepció
került elfogadásra. A településszerkezeti és szabályozási terv véleményezési
dokumentációjának készítése és véleményeztetése folyamatban van. Az államigazgatási
eljárási időket figyelembe véve a teljes közigazgatási területre készülő terv előreláthatólag ez év
végén kerülhet elfogadásra. Tárgyi terület építésjogi helyzetét egy – közbenső tárgyalásos –
eljárással kívánja a pályázati határidőre tekintettel megoldani. A településfejlesztési koncepciót
a képviselőtestület a 18/2017. (III. 21.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el.
Ásványráró község önkormányzatának képviselőtestülete 2005. november 24-i ülésén
hagyta jóvá a jelenleg hatályos település településszerkezeti tervét a (33/2005.(XI.24.), illetve a
hatályos szabályozási tervét a (13/2005 (XI.24.)
2017. évben a településen zajló kiemelt beruházásokkal kapcsolatban jelentkezett egy
konkrét önkormányzati igény a településrendezési terv módosítására. A település
képviselőtestülete pályázati forrás igénybevételével tervezi megépíteni a 367 hrsz.-ú telken az
új orvosi rendelő épületét. Mivel a beruházáshoz módosítani kell a településrendezési tervet, a
367 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az önkormányzat, és
kezdeményezte az erre vonatkozó területfelhasználás és az övezeti paraméterek módosítását
is.
Ásványráró település önkormányzatának képviselőtestülete a fentiek alapján úgy döntött, hogy
a község településrendezési tervét erre a területre vonatkozóan módosítani kívánja. A korábban
elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek,
elhatározásoknak a jelenleg tervezett módosítások megfelelnek, így nincs szükség a
településfejlesztési koncepció módosítására.
A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a
hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt.
A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az
önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg.
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket:
 Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény és módosításai)
 GYMS Megye Területrendezési Terve
 Ásványráró hatályos településszerkezeti- és szabályozási terve
Mivel a településrendezési tervmódosítás által érintett kiemelt fejlesztési területté
nyilvánított ingatlan (határozat mellékelve), a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletnek
megfelelően a településrendezési terv módosítása tárgyalásos eljárásban folytatható.
Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás végső szakmai véleményezésre előkészített
anyaga.
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1.2
1.2.1

A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA
A településrendezési tervmódosítás által érintett területek
Jelen tervdokumentáció Ásványráró következő részeire vonatkozik:
 I. sz. terület: a 367 hrsz.-ú ingatlan (a tervezendő orvosi rendelő telke)
 II. sz. terület: az 594/3 hrsz.-ú ingatlan (óvoda telke)

1.2.2

A településrendezési terv módosításának célja

I.sz. tervezési terület:
A 367 hrsz.-ú (a tervezendő) orvosi rendelő telke
A település központjában, a Deák Ferenc utcában található az önkormányzat telke ami jelenleg
(Zp- zöldpark) zöldterület. A település önkormányzata a telken orvosi rendelő építését tervezi
pályázati források bevonásával. Mivel a jelenleg az övezetben meghatározott paraméterek
alapján a tervezett építés nem engedélyezhető, az önkormányzat kezdeményezte a
területfelhasználás és az övezeti paraméterek módosítását az ingatlanra vonatkozóan. Annak
érdekében, hogy a szükséges településrendezési terv módosítás jelen tárgyalásos eljárás
keretén belül folyhasson, az önkormányzat képviselő-testülete ezt az ingatlant kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította.
A község nem rendelkezik az előírások szerinti egészségügyi intézménnyel. A testületi döntés
alapján a terület került kijelölésre a beruházás megvalósítására. A terület önkormányzati
tulajdonban van, jelenleg be nem épített, füves gondozott terület. A korábban - zöldterület
(park) céljára tervezett kialakítás nem történt meg. Az önkormányzat képviselő testülete, a
közérdekű feladatok tekintetében a az egészségügyi ellátás biztosítását tartja a legfontosabb
kérdésnek. A jelenlegi önkormányzati tulajdonú területek funkciói működnek, illetve a meglévő
épületek más célú hasznosítására szintén pályázati forrást igénybe véve a felújítások
elkezdődnek (volt mozi épülete, régi orvosi rendelő (nem átalakítható) épülete, a meglévő
óvoda és bővítésének telke, stb.).
A község belterületén jelentős egybefüggő zöldfelület áll rendelkezésre a sportpálya és a
sportcsarnok épületei mellett. A területen a közösségi szabadidős funkciók gazdaságosabban
működtethetőek. Itt tervezi a község a későbbiekben a szabadtéri játékok elhelyezését is. A
terület kijelölésénél fontos szerepet játszott, hogy a beruházás területe a Ásvány és Ráró
községrészektől azonos távolságban találhat, így az egyik településrészről sem kell nagyobb
elérési távolsággal számolni.
Feladat: a településszerkezeti- és szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása
II.sz. tervezési terület:
Az 594/3 hrsz.-ú óvoda telke
A település biológia aktivitás értékének egyensúlyban tartása miatt szükséges az óvoda
területét is bevonni a tervezési területbe és a jelenlegi falusias övezet, helyett településközpont
vegyes területbe kerül.
Annak érdekében, hogy a szükséges településrendezési terv módosítás jelen tárgyalásos
eljárás keretén belül folyhasson, az önkormányzat képviselő-testülete ezt az ingatlant kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította.
Feladat: a településszerkezeti- és szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása
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1.3
1.3.1

MELLÉKLETEK
Önkormányzati határozat
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2

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Ásványráró község képviselőtestülete a 18/2017. (III. 21.) számú képviselő-testületi határozattal
fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési
Koncepcióval és a GYMS Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került
meghatározásra.
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási
elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai
szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési
célkitűzésekhez.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására
nem volt szükség.

3

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

3.1

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

3.1.1

Településszerkezeti tervmódosítás M=1:8 000 felbontású

3.1.2

Határozattervezet
Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…..) határozat tervezete
Ásványráró Településszerkezeti Terv módosításáról.

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Településszerkezeti tervet módosítja a TH-17-02-16 számú tervdokumentáció TSZ-1/M
számú tervlapja szerint.
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3.2
3.2.1

LEÍRÁS
A tervezési területek elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok

A tervezési területek a szigetközi kistérségben, Ásványráró község közigazgatási területén belül
helyezkedik el. A tervezési területek Balti feletti magassága 110-115 m között van.
A tervezési területek jelenlegi regionális kapcsolatait elsősorban az 1401-es út adja. A
közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést Győr és Mosonmagyaróvár irányában.
Az I. számú tervezési terület a település belterületének központjában a Deák Ferenc utcában
található.
A II. számú tervezési terület a település belterületének központjában az Óvoda utcában
található.
3.2.2

A településszerkezeti
változásai

tervmódosítás

leírása,

a

területfelhasználás

A településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriái az I. és II. számú tervezési terület
esetében változnak. A település területén új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre,
zöldterületből településközponti terület kerül kialakításra, ennek megfelelően módosulnak a
tömbhatárok, övezeti határok. A terület önkormányzati tulajdonban van. A zöldterület helyett a
településközponti területfelhasználással lehetséges a tervezett beruházás létrehozása. A
telken a kötelező fásítás kerül rögzítésre, a biológiai aktivitásérték egyenlegének biztosítására.
A jelenleg készülő – a teljes közigazgatási területre - településszerkezeti terv már ezt a
területfelhasználást tartalmazza a véleményezési dokumentációban. A területfelhasználás
változása illeszkedik a Rákóczi Ferenc utcai már meglévő településközponti felhasználáshoz.
Itt található a vízügyi igazgatóság szakaszmérnöksége. A két terület a hátsó telekhatárészén
határos egymással. A terület korábban feltöltésre került, jelenleg rendezett füves terület. A
másik terület esetében a hatályos falusias lakóterület szintén településközponti vegyes
területbe kerül, a jelenleg készülő teljes települést érintő településszerkezeti tervvel
összhangban.
Az I. és II. sz. tervezési terület esetében a tervezett módosítás a településszerkezeti tervet
érinti.
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A településrendezési tervmódosítás alapján számított biológiai aktivitásérték változása a
következő:
A Település biológiai aktivitásértékének változása

Sorszám/
Terület

Terület jelenlegi
felületminősége

Egyszintű (gyepszintű
1. terület vagy pozsgás) növényzet

Jelenlegi
Terület mérete
biológiai
Értékmutató
(ha)
aktivitás
mértéke
0,334

5

1,67
1,67

Sorszám/
Terület

Terület jelenlegi
felületminősége

Jelenlegi
Terület Terület
biológiai
mérete százaléka Értékmutató
aktivitás
(%)
(ha)
mértéke
0,153
30
0
0,00
0,153
30
1
0,15

Épület
Burkolt
2. terület Egyszintű (gyepszintű
0,205
vagy pozsgás) növényzet

40

5

1,03
1,18

Tervezett
Terület Terület
biológiai
mérete százaléka Értékmutató
Különbözet
aktivitás
(%)
(ha)
mértéke
Épület
0,100
30
0
0,00
Burkolt
0,067
20
1
0,07
Háromszintű növényzet 0,108
7
0,75
50
Védőfásítás 20m alatt
0,059
6
0,35
1,18
-0,49
Terület tervezett
felületminősége

Tervezett
Terület Terület
biológiai
mérete százaléka Értékmutató
Különbözet
aktivitás
(%)
(ha)
mértéke
Épület
0,153
30
0
0,00
Burkolt
0,102
20
1
0,10
Háromszintű növényzet 0,118
7
0,82
50
Védőfásítás 20m alatt
0,138
6
0,83
1,75
0,58
Terület tervezett
felületminősége

Összesítés
A módosított terület meglévő biológiai aktvitás értéke
A módosított terület tervezett biológiai aktvitás értéke
Biológiai aktivitás érték növekedés

2,85
2,93
0,08

A számítások alapján a Tervezési terület biológiai aktivitásértéke a módosítás után 2,9 %-kal
nő.
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3.2.3

A tervezési területet érintő területfejlesztési dokumentumok és azok
hatásának értékelése

Országos Területrendezési Terv:
A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt,
hierarchikusan egymásra épülő, műszaki es ökológiai szempontok alapján elkészített tervek,
amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi
területhasználat szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos
Területrendezési Terv (OTrT.), amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére
határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet es
az annak elérését szolgáló szabályokat.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban: Törvény)
célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai es kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország
szerkezeti tervet, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat
foglalja magában.

Kivonat az országos területrendezési tervből

A település nagyobb része a Mezőgazdasági térség Országos területfelhasználási kategóriába
tartozik, valamint egy kisebb része az Erdőgazdálkodási térség, Vízgazdálkodási és Vegyes
területfelhasználású térség kategóriába.
A települést érintő Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi
építmények:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények


Országos kerékpárút-törzshálózat eleme

Országos jelentőségű vízi létesítmények


Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
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Az OTrT. által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:







Országos ökológiai hálózat övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete

Országos ökológiai hálózat övezete

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az
övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó elıírások alkalmazásával lehet. Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt
térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint
pufferterület övezetbe kell sorolni.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
10
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Az OTrT. a kiváló termőhelyi adottságú szántó fogalmát határozza meg, mely mindössze
egyetlen művelési ágnak egy részét fedi le. Bár nagyobbrészt átfedés van a Tfvt. szerinti
átlagosnál jobb minőségű szántó és az OTrT. szerinti kiváló, valamint a tervezett jó termőhelyi
adottságú szántó fogalma között, de azok a módszertanok különbözősége miatt szakmailag
nem feleltethetők meg egymásnak.
A fentiek ellenére a két ágazati jogszabály egymás hatását erősíti a termőföld védelme
tekintetében, igaz különböző hatósági eljárásokban, eltérő államigazgatási eszközök
igénybevételével.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő
hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a
legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület övezete

A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területébe az ország nagytavain kívül azok a
területek tartoznak, amelyekre vízminőségük védelme érdekében a környezetvédelmi
felügyelőségek az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területére vonatkozó követelményeket írnak
elő. A második vízminőség-védelmi kategóriába az egyéb védett területek befogadói tartoznak,
illetve amelyet a felügyelőségek egyedi határozattal ide sorolnak. Az övezet lehatárolása az
érintett települések közigazgatási területével történt.

Nagyvízi meder területének övezete

A nagyvízi meder a vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása
során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult
legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. Az övezet lehatárolása a Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása alapján történik.
12
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Az OTrT folyamatban lévő módosítása során a felszíni és felszín alatti vízkészletek hosszú távú
megőrzése érdekében a országos vízminőség-védelmi övezet került bevezetésre, amelyhez
illesztett szabályok a vízszennyezések elkerülését szolgálják. Az ár- és belvizek kártételeinek
csökkentését és az elhárításával kapcsolatos feladatok elősegítését országos szinten a szintén
új „nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
szükségtározók területe” övezet, a kiemelt térségi és megyei szinten a hatályos OTrT szerint
jelenleg is lehatárolandó rendszeresen belvízjárta terület övezetével együtt biztosítja.

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv:

Kivonat a megyei területrendezési tervből

A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a
település területét az alábbiak érintik:


Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
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Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete



Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete



Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
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Magterület, Ökológiai folyosó és Pufferterület övezete



Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete



Rendszeresen belvízjárta terület övezete
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Széleróziónak kitett terület övezete



Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
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4

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

4.1
4.1.1

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
TH-17-02-16 sz. dokumentáció

SZ-1/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású
4.1.2

Rendelet tervezet
TERVEZET
ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2017. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 13/2005. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23.
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló
13/2005. (XI. 25.) rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 6. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
SZ
30/50
7,5
900
Megengedett használat
Vt2

1,0

jelű építési övezet
Lakóépület
Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely
szolgáltató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények:
polgárvédelem, tűzoltóság, rendőrség,

Nem valósítható meg

A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet
szállító jármű számára önálló parkolóhely, önálló
garázs
A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás

A zöldfelület legkisebb mértéke
A telek legkisebb méretei
Beépítési mód
Megengedett
sűrűség

legnagyobb

Tekintettel
az
adottságokra
a
vonatkozó
jogszabályban előírt jármű-elhelyezési igény a
telek
500
m-es
körzetében
közterületen
kielégíthető
50 %
Terület: 900 m2
Szabadonálló

szintterület- 1,0
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A beépítettség legnagyobb mértéke
30 %
A megengedett építménymagasság (a fő Minimum: 3,5 m
funkciót hordozó épület esetén)
Maximum. 6,5 m
A zöldfelületre vonatkozó előírások
A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel
jelölt helyen és méretben védőfásítás, a
fentmaradó területen pedig háromszintű zöldfelület
alakítandó ki.
2. §
A rendelet a kihirdetését követően napon lép hatályba.

Tatainé Popp Rita
polgármester

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2017. ………………….. hó …. nap
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

18
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Ásványráró településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás

4.2
4.2.1

LEÍRÁS
A szabályozás alapelvei

A tervezési területek szabályozási paramétereinek meghatározásakor arra törekedtünk, hogy a
módosításra előirányzott terület előírása vegye figyelembe az önkormányzati fejlesztést, melyet
közérdekre való tekintettel szeretne realizálni. A terület elhelyezkedése lehetővé teszi a
falusias környezetben a beépítést, a környező épületekhez geometriában is kapcsolódó épület
kialakítást. Az utcakép szabadonálló beépítéshez illeszkedik a tervezett épület. A terület
beépítési % -a kis mértékben tér el a falusias lakó területtől.
I.sz. tervezési terület:
A település önkormányzata egy új orvosi rendelő építését tervezi. Az épület pályázati forrásból
valósul meg. A tervezett épület telke a hatályos szabályozás szerint zöldfelületbe tartozik,
(minimális beépíthetőség, funkcionális korlát) ez változik a módosítás során településközponti
vegyes övezetre.
A szabályozási paraméterek a településközponti vegyes övezet jellemzőit tükrözik, igazodva a
folyamatban lévő – az egész község területére kiterjedő – rendezésiterv véleményezési
anyagában rögzített paraméterekhez. A területen az önkormányzat több közösségi funkciót is
telepíteni tud, a nagy teleméret miatt (kb. 3400 m2).
II.sz. tervezési terület:
A település biológia aktivitás értékének egyensúlyban tartása miatt szükséges az óvoda
területét is bevonni a tervezési területbe és a jelenlegi falusias övezet, helyett településközpont
vegyes területbe kerül.

4.2.2

A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása

Az I. számú tervezési területen az önkormányzat számára biztosított lesz a tervezett orvosi
rendelő megvalósítása.

4.2.3

A szabályozási
vonatkozásai

terv

módosítás

önkormányzatot

terhelő

pénzügyi

A szabályozási tervmódosítás előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest további
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak.

4.3
4.3.1

KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
Tájrendezés

A tervezett HÉSZ módosítások természeti környezetre nincsenek hatással.
4.3.2

Környezetalakítás

A tervezett HÉSZ módosítás a terület talaj- és élővizeire nincs hatással.
A tervezett HÉSZ módosítás a levegő minőségére nincsenek hatással.
A tervezett fejlesztés a terület élővilágára jelentős hatással nincsen.
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A településrendezési terv módosítás által lehetővé tett fejlesztés a terület klímájában
érzékelhető változást nem okoznak.
A tervezett fejlesztés a terület élővilágára jelentős hatással nincsen.
A tervezett fejlesztés a terület élővilágára jelentős hatással nincsen.
4.3.3

Közlekedés

A módosítás alá vont tervezési terület önkormányzati közútkapcsolata adottságnak tekinthető. A
rendezési tervmódosítás a meglévő és a hatályos rendezési tervben nagytávon tervezett
közlekedési rendszerekre nincs hatással.

Közművesítés
A tervezett módosítás közműfejlesztési igénnyel nem jár az I. sz. tervezési terület előtt a teljes
közművesítettség kiépítésre került.

Elektronikus Hírközlés
A tervezési terület távközlési illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemet
közvetlenül nem érint.

4.4 EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány
A település értékvédelmével a település teljes közigazgatási területére elkészült
örökségvédelmi és régészeti hatástanulmányok részletesen foglalkoztak. Az I. számú tervezési
területen tervezett módosítások közvetlenül nem érintenek örökségi értékeket, illetve az
örökségi értékek védelme szempontjából nem jelentenek kedvezőtlen változást. A tervezési
területek közvetlen környezetében műemlék nem található.
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során
előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény rendelkezik.
Irodalomjegyzék
Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény)
GYMS Megye Területrendezési Terve 2011.
Ásványráró Rendezési terve 2005.

20
www.ter-halo.hu

