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I. ELŐZMÉNYEK
A község képviselő testülete a megnövekedett építési telek igények kielégítése valamint a
gazdálkodási szféra letelepedési lehetőségeinek biztosítása érdekében a rendezési terv OTÉK
szerinti elkészíttetését határozta el.
A jelenlegi építési hatósági munkát a TÉSZ által 1997-ben készített és a 7/1998.
(IV.30) KT rendelettel elfogadott településrendezési eszközök alapján látják el.
A tervezés első fázisában a település rendezési terv készítéséhez szükséges 12 oldalas
felmérőíven adatszolgáltatást kértünk a helyzetelemzéshez, vizsgálatokhoz. Az
adatszolgáltatás az utóbbi 8 év távlatában kiterjedt a népesség, lakáshelyzet, építési kedv, a
meglévő intézmények, kereskedelmi-szolgáltató, az egészségügyi az oktatás és a munkaerő
helyzet valamint a gazdaság megismeréséhez. Felmértük a közlekedés, az azokat befolyásoló
tényezők, a levegő tisztaság, a víz- föld - és talajvédelem, a hulladékgazdálkodás, táj-és
természetvédelem jelenlegi helyzetét, hangsúlyozottan kiemelve a konfliktusos helyzeteket.
Adatszolgáltatásként megkaptuk a községben már kiépített közművek terveit.
Az előzetes véleményezési eljárás keretében nyilvánossá téve a rendezési terv készítését a
rendelkezésre álló adatok alapján egyeztettünk a képviselő testülettel és meghatároztuk a
település fejlesztési koncepciót és a program vázlatát mely alapján készítettük el a
vázlatterveket. A képviselő testület a 22/2003.(VI.02).sz. határozattal fogadta el a koncepciót
és a programot.
A vázlattervek elfogadását követően a településszerkezeti műszaki leírást és a HÉSZ vázlatát
a képviselő testület a tervtanács elé vitelre alkalmasnak találta.
A Nyugat-Dunántúli Tervtanács 2003. július 10-i ülésén a 42/2003 sz. állásfoglalásában 11
pontban fogalmazta meg javaslatait.
A tervező az állásfoglalást a képviselő testülettel ismertette, azzal egyetért és a terveket
ezeknek megfelelően készítette el.
A 2005.. július 15-én megtartandó véleményezési eljárás során a rendezési tervi eszközöket az
összes érintett szakhatósággal és szolgáltatókkal véleményeztettük. A megkeresett lakossági
és civil szervezetek valamint a szomszédos települések önkormányzatai nyilatkozatukban a
rendezési tervvel egyetértettek.
Az eltérő vélemények tisztázására az érintettek bevonásával egyeztetést kezdeményezünk.
Az önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a rendezési terv véleményezési eljárása
során tett javaslatokat, véleményeket és döntött azok elfogadásáról.
A település rendezési terv teljes dokumentációját a jóváhagyott településfejlesztési
koncepcióval együtt véleményeztettük az FVM Nyugat-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda
vezetőjével Keresztes Sándor területi főépítész Úrral. A törvényi előírásoknak megfelelően –
ezzel egyidőben – 30 napra közzé tettük.
A törvényi előírásoknak megfelelően elkészített és véleményezett, egyeztetett
településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarészeit a képviselő testület határozattal hagyja
jóvá, a szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot rendelettel alkotja meg.
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II. A KÖZSÉG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
A nyelvészek szerint Ásvány helynév mesterséges árok, ásott tó, kút jelentésű, a Ráró
sólyomféle ragadozómadár, kerecsen jelentésű, és valószínűleg személynévből vagy
erdőnévből átvéve változott helynévvé.
A település legalább ötezer éve lakott hely a feltárt régészeti leletek alapján. Egyaránt került
elő csiszolt kőeszköz az ún. újabb kőkorból, lándzsa a bronzkorból, kelta urnasír a vaskorból,
de találtak Antonius Pius korából származó római aranypénz is. Ásványról, Ráróról és
Zsejkéről nincs hiteles Árpád-kori adat.
A XIV. század derekán Ráró már a Héderváry-uradalom része, ezt az 1372. évi első említés
után, 1407 és 1521 között 11 okleveles említés tanúsítja. Ásvány első említése „Assowan”
alakban 1443-ból ismert, ugyanezen forrás említi Zsejkét is „Selkethew” néven - mindkettő
Hédervárhoz tartozik. 1521 után mindhárom település osztozik a Héderváry-birtokok
sorsában, először a Bakics család kezére kerül, majd többször is tulajdonost vált. 1616-ban a
szapi Balassa család kap új királyi adományt Ásványon, a család ekkor veszi fel az Ásványi
előnevet. Az 1658. évi összeírás 35 egész- és 3 félhelyes jobbágytelket említ Ásványon,
melyet ekkor a Pázmány, a Tarnovszky, valamint a Héderváry család bír. Említik a falu
Szent András tiszteletére szentelt szép templomát is négyszögű tornyával.
Ráró fokozatosan Széchényi György győri püspök kezébe kerül, aki 1659 és 1686 között
féltucatnyi birtokrészt vásárol. Tőle Ráró Kaunicz Domokos és Apponyi Lázár kerül, akiktől
a XVII. század elején Viczay Jób veszi meg.
Ásványt a XVII. század végén egy árvíz teljesen elmossa, Viczay Ádám ezért telepített át
1700-ban jobbágyait a falu mai helyére. Az új település hamar fejlődésnek indul. Határa jó
termékénységű. Ráró határában leginkább búzát termesztenek, kevés a rétje, az erdeje kicsi,
káposztás földje jó, a Helvétziai gúlya első osztályú.

A XIX. sz. elején mindkét település jelentős fejlődésnek indult. Fényes Elek szerint a
Héderváry-uradalomhoz tartozó Ásványon 1300, a gróf Sándor Móric által bírt Rárón
500 fő élt, mindkét település híres vizihalászatáról és káposztájáról, valamint hasznos
legelőket bír a szigetekben. Zsejkén ekkor 20 fő élt, ahol erdő, vendégfogadó,
majorság volt.
Sina János alapította a róla elnevezett János majort, ahol 1900-ban 114 fő élt. Ebben
az időben a településnek kb 3000 fő lakosa volt.
A lakosság ősi foglalkozásai a vízhez kötődtek: sokan éltek halászatból,
aranymosásból, hajóskodásból, vízi szállításból, saját termesztésű káposztájuk messze
elvitték.
Az 1930-as évek elején a két faluban külön-külön Önkéntes Tűzoltó ill. Levente
Egyesület működött, közös volt a Hitelszövetkezet és a Hangya Szövetkezet, mind e
mellett Ásványon Lövészegyletről is tudni lehetett.
Ráró iskolája 1857 óta működik, Ásvány iskolájáról már 1754-ből van adat.
Ásvány és Ráró közigazgatásilag 1936-ban egyesült, s Ásványráróhoz tartozott János major
és Zsejke is. Az egyesített település lakossága 1938-ban 2505 fő volt. Az őstermelésből élők
mellett jelentősebb számban voltak iparosok, közlekedési és közszolgálati alkalmazottak ill.
nyugdíjasok.
A II. világháborúban a falu kemény harcok színhelye volt.
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Az 1950-es évek elején megalakult 3 tsz-ből 1976-ban létrehozták a Szigetközi MagyarCsehszlovák Barátság MgTSz-t.
Az 1954- évi árvíz rettenetes pusztítást okozott, több mint 360 lakó - és melléképület dőlt
össze. Az újjáépítésben több győri vállalat is részt vett. 1955-ben az ÉVDI Szigetközi
Szakaszmérnöksége, Erdei Termékeket Feldolgozó Vállalat, 1961-ben pedig a Szigetközi
Vízgazdálkodási Társulat kezdte meg itteni működését. Az árvíz után a határőr-őrsnek is
helyet adó határőrközség újjáépült és fejlődni kezdett, több új középület épület takarékpénztár, iskola, tornacsarnok stb., lakossága mégis fokozatosan csökken. 1960-ban
2500 fő, 1985-ben már csak 2108 fő élt e településen.
(Forrás: Győr-M.-S megye kézikönyve, dr Horváth József.)
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III. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CÉLJAI
A településfejlesztési koncepcióban és a programban elhatározott fejlesztések megvalósítása
során biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek
védelmét, az egészséges lakó-és munkakörülményeket, a népesség demográfiai fejlődését, a
lakosság lakásszükségleteinek kielégítését, az oktatás, a sport, a szabadidő és az üdülés
valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek lehetőségét.
Figyelembe véve a megőrzésre érdemes településrészek, építmények és tájrészlet látványát a
környezet, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit.
A településfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott fő fejlesztési feladatok:
1 A település lakói számára az emberhez méltó természeti, táji és az épített környezet
folyamatos alakításával, értékeinek védelmével biztosítsa az egészséges lakó és
munkakörülményeket. A zöldfelületek növelése, mint a települési vonzás és környezeti
minőség javítás eszköze.
2 A SWOT analízisben felsorolt erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket
figyelembe véve az alábbi témákkal kell foglalkozni a fejlesztésnek:
A fejlett Móvár ill. Győr vonzáskörzetében a település váljék az agglomeráció jelentős,
megfelelő igazgatási, kereskedelmi és kulturális létesítményekkel rendelkező alvó-pihenő
helyévé ill. a termálvízre épülő idegenforgalmi településsé.
A település kihasználva a festői Duna part a természeti és táji értékeinek adottságait
üdülés-idegenforgalomi szempontból a víz turizmusra is építve váljék vonzóvá, magas
színvonalú szolgáltatásokat biztosítva.
Támogatni a vízi -, a kerékpár -. és a természetközeli hobbiturizmust, a falusi
vendégfogadás, a vendéglátás, választékbővítés és kapacitás növelésén keresztül
önkormányzati ösztönzés vagy támogatás formájában. Mint idegenforgalmi vonzerő
kihasználandók a Szigetközi Tájvédelmi Körzet adottságai.
A meglévő kulturális épületállomány kihasználása, fokozottabb, élénkebb kulturális
kínálat kialakításával.
A népességvonzás további erősítése újabb munkahelyek létesítésének támogatásával, új
lakóterületek kialakításával, lakótelkek biztosítása, minél változatosabb kínálattal.
A kialakult üdülő területek bővítésével további üdülő népesség vonzás, a önkormányzati
bevételek üdülőadón keresztüli növeléséért.
A felszíni vízelvezetés problémájának megoldására a belső utak korszerűsítésére minden
lehetséges pályázati mód kiaknázása forrás szerzés céljából.
Terület-felhasználás racionális alakítása a lakóterületet zavaró funkciók kitelepítésének
elősegítése, erre terület biztosítása, védőterületek (ütközőzónák) kialakítása.
Tőkeerős gazdasági egységek letelepedésének lehetőségét teremtse meg terület
biztosításával, így biztosítva helyben munkalehetőséget az állandó lakosságnak.
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A helyi adottságok figyelembevételével az idegenforgalom és a turizmusra épülő kis- és
középvállalkozások fejlesztése jelenthet kitörést.
A jó minőségű külterületi szántóföldek műveléséhez szükséges beruházások lehetővé tétele,
segítése fokozva ezzel a mezőgazdaság hatékonyabb működését.
Mint vállalkozói tevékenységet is folytató önkormányzat részt vállalni a település
fejlesztésében, fejlesztési célú gazdasági társaságokban való részvétellel ill. azok
alapításával.
A lehetőségekhez képest az azonos érdekeltségű szomszéd önkormányzatokkal kistérségi
kapcsolatok kialakítása a cél elérése és a környezet minőségének javítása érdekében.
A fenti koncepciós döntések, célok határozzák meg a terület-, a település -a közlekedési -és
az infrastruktúra fejlesztés irányait és a terveken keresztül teremtik meg 10-15 éves
időtávlatban az elhatározások megvalósíthatóságát.
IV. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI KISTÉRSÉGI KAPCSOLATOK
A község az 1401-es Győr-Móvár útvonal mentén fekszik kb. félúton. amely a falun
áthalad. A fő közlekedési és szállítási útvonalak elkerülik a települést.
Közvetlen vasútállomása nincs, a vasúti közlekedés Győr ill. Mosonmagyaróvár
vasútállomásra közlekedő megfelelő járatsűrűségű tömegközlekedési autóbuszjárattal
történik. A települést a szomszédos Hédervár, Dunaszeg és Mecsér községekkel országos
mellékút köti össze. Lipót irányában a 92-es számú, míg közvetlenül Mecsér irányába a 93
és a 131-es számú önkormányzati településközi forgalmi utak kiépítését követően
teremtődik meg a korszerű közúti kapcsolat.
A község településhálózati szerepkörét tekintve a Felső-DUNA menti Önkormányzatok
Térségfejlesztési és Tájrehabilitációs Társulás település tagja. A társulás tagjai még
Dunaremete, Kisbodak, Lipót, Püski, Dunasziget, Dunakiliti és Rajka kb. 9 500 lakossal. A
régi Duna-ág mentén fekszik, sorsa - valamennyi településsel azonosan - erősen
kapcsolódik a Duna jövőjéhez, éppen ezért a településnek sajátos jelleget ad a Dunához
való viszonya. 2000. évben a Napkapu Bt.-vel a társulás elkészíttette a komplex térségi
koncepciót, melynek megállapításait a rendezési terv készítése során figyelembe vettünk.
A Mosoni-Duna menti települések (23 település) 2001-ben elkészítette a Gödöllői Szent
István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetével a Térségi Komplex fejlesztési
koncepciója, melynek megállapításait beépítettük a rendezési tervben.
A középfokú és regionális ellátás központja Győr ill. Móvár, Győr-Moson-Sopron megye
közigazgatási területén. A lakók a különböző középfokú ellátást biztosító szolgáltatásokat
elsősorban Móváron találják meg és veszik igénybe (középfokú közigazgatási, szakorvosi,
középiskolai oktatás, művelődés-szórakozás). Lakóinak gazdasági és oktatási kapcsolata
van Győrrel.
A szomszédos települések között terület-felhasználásból adódó hasznosítási és környezeti
problémáról nincs tudomásunk.
A szomszédos településekkel a véleményezési eljárás során egyeztetések történtek a
folytonosságot igénylő infrastruktúrák (közlekedési útvonalak, közmű rendszerek) és a
közös fejlesztési elképzelések vonatkozásában.
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A szöveges műszaki leírásban szereplő dőlt betűkkel írt adatok (pl 270 ha) számított ill.
becsült értékek, melyekre hivatalos KSH-i adat ill. egyéb hatósági szervtől származó adat
nem állt rendelkezésünkre.
1. Földrajzi elhelyezkedés, tervezési terület:
Önálló község a Szigetköz közepén, a Duna jobb partján, a szigetközi 1401. sz. út két
oldalán Győrtől 20 km, Mosonmagyaróvártól 22 km távolságra fekszik.
A felső-pannon összlet a felszín alatt 200-2000 m-es mélységig terjed, homokot és agyagot
tartalmaz. Az Ős-Duna üledékképző tevékenysége következtében kavics, homokos kavics,
homokmentes görgeteg hordalékok rakódtak le, ez az üledékréteg közvetlenül a talajréteg
alatt ma is megtalálható. A Duna eléri a talajvíztartó szintjét, abba belemetsz. A
hordalékkúpra érkező Duna számtalan ágra szakadt, alsószakasz - jellegű folyóként töltötte
a területet. A szétterülő árvizek egyre újabb mellékágakat nyitottak, az elhagyott medreket
pedig feltöltötték, a terület talajai ezen a folyami hordalékon jöttek létre.
Földrajzi elhelyezkedéséből következően éghajlatában az atlanti óceáni tulajdonságoknak
erőteljesen jelentkezniük kelleni, mivel azonban a terület szinte minden oldalról zárt - ha
nem is túlságosan mély - medencében fekszik, ezért a környező hegyeken át érkező
légáramlatok erősen módosító hatásúak. A település - a Szigetköz - éghajlata erősen
kontinentális, nagymértékben ingadozik, szélsőséges csapadékelosztású, bizonytalan
csapadék, de főként erős az aszályra való hajlam.
2. Településszerkezet
A község településszerkezetének kialakulását, jelenlegi arculatát az évszázadokon során
inkább a spontán, mint a tervszerű fejlődés jellemezte mindig. A geológiai és az
antropológiai tudományok az időszámításunk előtti 2500-2000 közötti időszakra teszik a
kort, amelyben ezen a tájon már ember élt, nyilván nem összefüggő településekről lehetett
szó, hanem elszórt, a szigeteken fekvő viskókról lehet beszélni. Ilyen parányi sziget
megléte itt a falun belül is kimutatható. Ilyen a téglaházak nevű falurész, ahol az I.
világháború előtt még csak 4-5 ház állott.
A vélhetőleg egy utcás, a szigeti utat a Dunával összekötő Rákóczi utca fésűs beépítését az
ebből a magas területrészeken kialakuló szabálytalan telekosztású tömbök feltáró utjai
menti beépítések követték. A későbbi Egres utca és Szerszámgépgyár utca valamint a
Szabadság - Dózsa Gy. utcák beépítése a 60-as évek rendezettebb képét mutatja.
A funkcionális övezetek népességszám változása, beépítettsége határozzák meg az
övezetek jellemző karakterét.
A fő utak mellett a hosszú építési telkeken oldalhatáron álló beépítéssel legfeljebb
kétszintes lakó-és intézményi épületek épültek, a működésükhöz elengedhetetlen
melléképületekkel ill. építményekkel. Több nagy méretű feltáratlan tömbbelső alakult így
ki, melyeknek kert ill. mezőgazdasági művelési funkciója az utóbbi időben jelentősen
háttérbe szorult.
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A kialakult lakóövezetek a földszintes lakóépületekkel, oldalhatáron álló beépítéssel az
OTÉK terület-felhasználási egység szerint falusias lakóövezetbe sorolhatóak.
A település szerkezetét jellemzően meghatározzák annak topográfiai adottságai.
A település kialakult szerkezetének problémája, hogy jellemzően megmaradt egy utcásnak,
- merőleges, keskeny lakó utakkal - mely a megnövekedett forgalmi igényeknek 14 m-es
szélességgel nem tud megfelelni. Szükség van párhuzamos gyűjtőutakra melyeket
merőleges váltó gyűjtőutak kereszteznek.
A Duna töltés védett oldalán a nagy Duna és ágrendszerének természeti adottságait
felfedező üdülő célú terület-felhasználás indult meg.
A volt TSZ területén aszfaltozott úttal közelíthető meg a lakóterületek közé ékelődő
jelenleg is működő gépállomás. A TSZ terület idegenforgalmi hasznosítását tervezik.
A szigeti út kanyarjában Zsejkepusztán a tanyás beépítés maradványaként először
mezőgazdasági üzem működött. Jelenleg gépgyártás folyik kertészeti tevékenységgel, de a
tulajdonos lótenyésztés is foglalkozik.
A János major kiépített úttal megközelíthető, az épületeket lebontották.

Építési kedv, lakáshelyzet:
lakóépületre kiadott
üdülő épületre kiadott
bontási engedély
építési engedély
új építtető
helyi lakos
nem helybeli

1999. év
11
5
2
16
6
5
1

2000. év
24
6
31
18
13
5

2001. év
15
4
1
10
8
6
2

2002. év
16
1
17
10
7
3

3. Népesség
(KSH adat)
év
lakónépess természetes vándor lakásszá építet
óvodai
iskolás munka
ég az év
szaporodás
lási
m
t
folglakozta fhely/fő nélküli
végén
ill. fogyás (- különb
db
lakás tó/fhely/óv
ek
)
özet
odás
száma
1996.
2003
-9
-34
734
75/78
13tt/19
2
1997.
1967
-23
-13
731
2
75/70
13tt190
1998.
1955
-14
2
733
3
75/66
12tt/18
9
1999.
1946
-11
2
738
6
75/64
12tt/17
9
2000.
1946
-5
20
739
6
75/64
12tt/17
9
2001.
1989
-6
21
758
11
3/75/49
10tt/17
6
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Tervezett trend:
év

lakónépesség

2005.

2050

2010.

2570

2015

3090

természetes vándorlás lakásszá
óvodai
iskolás
munka
szaporodás
i
m
foglalkozta tterem/fhel nélkülie
ill. fogyás (- különböz
db
tófhely/óv
y/
k
)
et
odás
tanuló
száma
-3
1036
3/75/50
10tt/250/1
80
0
1213
3/75/62
12tt/250/2
26
0
1294
3/75/75
12tt/250/2
72

A népesség az 1996-os 2003 főről a 2001. év végére 1989 főre csökkent az év végére. A 6
éves időszakban a népesség száma folyamatosan, kismértékben csökkent ill. az utóbbi két
évben stagnált ill. csekély mértékben nőtt. Az elmúlt években folyamatos növekedés
tapasztalható az odaköltözők számában. Népsűrűség 49,6/km2, országos átlag feletti.
A munkaképes lakosság 48 %-a 430 fő helyben dolgozik, főként a mezőgazdaságban ill. a
tercier ágazatban, 34 %-a 300 fő bejáró dolgozó a közeli városok iparában dolgozik.
Jelentős az magánvállalkozásokban foglalkoztatottak száma is. A népesség növekedése az
állami támogatások normatív volta miatt is szükséges, melynek feltétele a potenciális
gazdasági szereplők helyi beruházásainak serkentése. Ennek érdekében szükséges jó
infrastruktúrával ellátott területeken kereskedelmi-szolgáltató területek, valamint az
idegenforgalomra épülő termálcentrum kijelölése, a helyi munkaképes lakosság
munkaerejére építve, mint munkahelyteremtő beruházás is.
Az állandó lakosság korstruktúrája egyenletes. Az idősebbek (60 év felettiek) a teljes
lélekszám mintegy 20 %-át teszik ki. A munkaképes lakosok száma 890 fő, ebből férfi 392
fő, nő 498 fő, az iparban 300 fő (120 fő férfi, 180 fő nő) a munkaképes lakosok 44 %-a, a
mezőgazdaságban 370 fő (152 fő férfi, 218 fő nő) 41 %, a kereskedelemben 220 fő (120 fő
férfi, 100 fő nő) 25 %, a további 57 fő vállalkozásában főállású tevékenységet folytat. A
munkanélküliek száma 42 fő. Magánvállalkozók száma 57 db. A településen a lakosság kb.
2,7 %-a ( 53 fő) rendelkezik csak felsőfokú képesítéssel. Középfokú képesítéssel a
lakosság 19,1 %-a (380 fő) rendelkezik. Ez a folyamat a kvalifikált humán erőforrás
elvándorlásának eredménye, a főiskolát, egyetemet végzettek nem a községben telepednek
le.
4. Intézményi ellátottság
Igazgatási épületek:
A polgármesteri hivatal földszintes épületben a Rákóczi utcában, a közelmúltban építették,
8 fővel dolgozik. Korszerű, a mai igényeknek és előírásoknak megfelelő kialakítású,
hivatali helyiségekkel, tárgyalóval, szociális résszel. A házasságkötő terem a polgármesteri
hivatal nagytermében működik. A hivatalon belül nyert elhelyezést a 60 m2-es könyvtár.
Bővítésére hosszabb távon sincs szükség. A 8 db kiépített parkoló megfelelő.
A rendőrség ill. körzeti megbízott a szomszédos Héderváron működik, kialakítását a
település nem tervezi, így területet sem jelöltünk ki részére.
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Tűzoltóság: a Tűzoltó utcában - a település központi részén - meglévő tűzoltóság épülete
szerény, önkéntes tűzoltók látják a település tűzvédelmi szolgálatát. Az épület bővítésére
szükség van, a bővítés saját telken belül biztosítható.
Oktatási intézmények:
Bölcsőde: a településen jelenleg nem működik, de önkormányzati fenntartással nem is
kívánnak létesíteni, így területet sem jelöltünk ki részére.
Óvoda 75 férőhelyes, 3 foglalkoztatóval, amelyben 55 óvodást nevelnek. Az épület 1979.
évben épült, felszereltsége, funkcionális kialakítása, az épület állaga jó. Főzőkonyhájából
látják el az iskolai menzát és az idősek klubját. Bővítésére szükség van, de a bővítés saját
területen belül megoldható. Parkolóigény: 7 db.
Általános iskola: a 6-14 éves korosztály nevelése-oktatása a Rákóczi F. u. 13. sz. alatti új
korszerű épületben történik alsó -és felső tagozattal. Az alsó tagozatosoknál 5 db
tanteremben 74 fő (átlag 15 fős tanterem) iskolás, a felső tagozatosoknál 7 db tanteremben
94 fő (átlag 13 fős tanterem) iskolás tanul, ideális tanulólétszámmal, melegítő konyhával,
24 fő napközi ellátásban részesül. Bővítése - amennyiben szükséges - a saját területen belül
megoldható. Parkolóigény: 25 db. Felszereltségbeli fejlesztésre van szükség.
Az új iskola épület szomszédságában 1993-ban 540 m2-es tornacsarnok épült, melyet az
általános iskolások és a falu lakói közösen használhatnak. Az intézményeket a falu
gázellátásával gázfűtésre állították át.
A népesség szám tervezett mértékű és ütemű növekedése ellenére sem keletkezhet
általános iskolai férőhely hiány, mivel a 6 osztályos középiskolák győri elszívó hatása
jelentős, valamint a jelenlegi egy osztályban tanuló kb. 18 tanulói létszám 20-ra emelkedik.
A művelődési ház és a mozi a településen nem működik. Szükség van egy új, korszerű több
funkciós közösségi épület - ún. szabadidő központ - létesítésére, amely kielégíti a
konferencia, a kulturális, a művelődési esetleg a sport, a színház és mozi működtetés
igényeit.
Egészségügyi, szociális ellátás:
Orvosi rendelők a központban 1 felnőtt házi orvossal az önkormányzat egészségügyi
feladatainak ellátást szolgálja a Rákóczi utca 22. sz alatt, az ellátandó betegek száma 1500
fő. Bővítésére szükség van, de az a saját területen belül biztosítható. Védőnői szolgálat is
működik a településen.
Az épületek állaga jó, felszereltségük kielégítő. A fogászati szakrendelés ugyanebben az
épületben történik. A gyermekorvosi rendelő a településen nem működik.
Parkolóigény: 3 db.
Az egészségügyi ellátást 1 gyógyszertár egészíti ki. A tervezett fejlesztést követően is ki
tudja elégíteni az igényeket.
Idősek napközi otthonát működteti az önkormányzat a Győri út 30. sz. alatt egy régi
épületben, ahol jelenleg 45 fő ellátásáról gondoskodnak. Az átlag életkor várható
növekedésével kb 60 főre növekszik az ellátásra szorulók száma.
Igény mutatkozik egy új idősek napközi otthonának építésére bent lakással.
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Kereskedelem, szolgáltatás
Kiskereskedelmi egységek száma a KSH adatai szerint 17 db, ebből élelmiszerüzlet 5 db
működik a községben, az alapfokú ellátás piaci alapon biztosított.
Vendéglátás: a KSH szerint 14 db működik, legjelentősebbek a fő közlekedési utak
mentén találhatók.
A központhoz közeli meglévő két nagyabb vendéglátó egység (Szürke Gém Fogadó, az
Öreg Duna csárda) megfelelő színvonalú vendéglátóhely, a kisebbek alapterületük,
felszereltségük miatt igényelnének fejlesztést. Az Öreg Duna csárda a korábbi
polgármesteri hivatal épületét megvásárolva az épületet panzióként üzemelteti, a Szürke
Gém Fogadó a vendéglátás mellett hotelként is működik.
Hosszútávon is kielégíti az igényeket. Esetleges bővítésükre területükön lehetőség van.
Piac a településen nem működik, igény nem merült fel építésére.
Egyéb intézmények
Posta a Rákóczi utca 1. sz. alatt lévő földszintes épületben működik, a településen egyetlen
helyen. Banki tevékenységet is végez. Bővítésére nincs szükség.
Takarékszövetkezet a Győri úton emeletes épületben, bővítése saját telken belül
biztosítható amennyiben igény mutatkozik rá.
Az ásványi Szent András apostol tiszteletére szentelt, 136 m2 alapterületű római katolikus
templomának (műemlék) legrégebbi részei a XIV. sz-ból származnak, romjaiból 1658-ban
építették újjá, majd 1820-ban ill. 1904-ben bővítették. Fő nevezetessége a XIV. sz-ból
fennmaradt keresztelőmedence.
Ráró Szent Rókus tiszteletére szentelt templom a XVII. sz-ban épület, mai formáját 1903ban nyerte el, amikor gróf Wenckheim család bővítette és romantikus stílusban átépítette.
Az egyház részéről további fejlesztési igények nem merültek fel.
A település Győr felöli részén áll a híres kálvária, melyet gróf Apponyi Lázár barokk
stílusban építtetett 1738-ban.
A temető bejárata előtt található a világháborúban elesettek emlékműve, Somogyi József
szobrászművész - aki Ásványrárón töltötte gyerekkorát - egyik utolsó alkotása.
A rárói temető a Győri út melleti 7 518 m2, kb 1000 db sírhellyel, melyből kb 600 db
szabad, bővíthető a 030/4 ingatlannal, 2400 m2-rel. Parkolóigény: 20 db.
Az ásványi temető 1,5 ha, kb. 1000 db sírhellyel, melyből kb 400 db szabad.
Parkolóigény: 30 db.
A 23 fő éves halálozási mutatóval a két temető kb 50 évig biztosítja a község lakosainak
temetkezését. Területükét kertészeti eszközökkel javasolt rendezni.
A sportpálya az iskola és a tornacsarnok mögött kb. 1,8 ha, két külön helyrajzi számú
telken, gondozott füves labdarugó pályával, a területén további szabadtéri sportpályákkal
fejleszthetők. Parkolóigény: 25 db.
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A sportcsarnok közvetlen a sportpálya mellett nagyméretű 30x18 m-es, a fedett a sport
színtere, kielégítve a település igényét is. Parkolóigény: 27 db.
A kötött pályás vasút a településen nem halad át.
Autóbuszmegállók a Volán helyközi járatai 4 helyen oda-vissza megállnak, a Rákóczi Deák - Egres utca találkozásánál buszfordulóval. A buszmegállók buszöbölben vannak,
fedett buszváró épület nincs. A járat sűrűség, buszkapcsolat, menetrend megfelelő.
Gépjármű ellátás: a településen üzemanyagtöltő állomás nincs, a legközelebbi a 3 km
távolságban lévő szomszédos Héderváron van. Nagy szerviz nincs, 3 fő helyi járműjavító
kisiparos látja a kisebb javítási munkákat. A községben 458 db személygépkocsi van.
Idegenforgalom:
A Statisztikai Hivatal adatai szerint a kereskedelmi szállás- és magán szállások száma: 58
férőhely volt 2000-ben, melyen 374 bejelentett vendég (ebből 160 fő külföldi volt)
1528 vendégéjszakát töltött, melyből 759 fő külföldi volt.
Kedvező fekvés, vonzó természeti adottság a jellemző, a természetes fauna és flóra - még
mindig - a település egyik legnagyobb vonzereje.
A helyi adottságok (természeti és táji értékek, látványosságok) és a nyújtott szolgáltatás
(szállás, étkezés, vizitúra, kerékpározás, egyéb szabadidős programok összehangolásával
megteremthető a turisztikai vonzerő, az idegenforgalom növelhető.
Konkrét idegenforgalmi cél a településen az országos műemlék templom, kálvária, a Duna
part valamint a kiépített kerékpárútból adódó „lágy” idegenforgalmat erősítő - a
környezetet nem terhelő csendes és a településen élők elképzeléseivel összhangban lévő szigetközi kerékpáros turizmus.
A volt TSZ major területén és annak közvetlen szomszédságában magán befektetők a
feltételezett termálvíz hasznosítására idegenforgalmi ÖKO centrumot kívánnak létrehozni.
A mély fekvésű horgásztó hasznosításával, a tó falu felöli oldalán kisméretű lakótelkekkel.
A tó ellentétes oldalán kempinget kívánnak létesíteni 250-300 db sátorhellyel, ugyanennyi
lakókocsi hellyel, 40-50 db 2x2 ágyas bungalókkal, 200-250 férőhelyes étteremmel, és a
termálvíz hasznosítására épülő medencékkel. Távlatban 100-150 szobás hotel+étterem+
gyógyászat építésének lehetőségével. A vadászturizmus, a horgászat és kerékpár
turizmusra és a termálvíz hasznosításra építve.
A kereskedelmi, szolgáltatás, vendéglátás, egészségügy meglévő létesítményei a lakossági
igényeket - nem feltételezve egy jelentősebb demográfiai robbanást kielégítik.
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H=helyben
év
oktatás, művelődés
bölcsőde
óvodai hely/óvodás
általános iskola
középfokú oktatás
művelődési ház
igazgatás
polgármesteri hivatal
egészségügy
orvosi rendelő,
gyógyszertár
idősek otthona
kereskedelem,
szolgáltatás
élelmiszer üzlet
piac
ipartelep
tüzelő-és építőanyag
telep
egyéb üzlet
vendéglátóhely
egyéb intézmények
posta
takarékszövetkezet
templom
temető
sportpálya
tüzoltószertár
vasútállomás
távolsági autóbusz
megálló
idegenforgalom
férőhely db
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(KSH)
1996

tervezett
2005.
2010.

2001.

2015.

75/78
13tt/192

75/49
12tt/175

H

H

H

H

-

-

-

H

H
H

-

-

-

-

-

H
8
H

H

13

13

H
H
H
H
H

H
H
h
H
H
H

3/75/60
3/75/65
3/75/70
12tt/250/18 12tt/250/19 12tt/250/20
0
0
0
-

8

H

0,24 ha
-

58
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5. Gazdaság
A településen családi házak közé ékelődve a Tűzoltó és Deák utcában pékség, a BESTKONF Kft, a KOVÁÉK autójavító Bt, TOFÉM Bt. és Winkler tüzép valamint az SHS
KONVEX Kft. működnek.
A gépiparban tevékenységet kifejtő CSEP-MEN Kft Zsejkepusztán külterüten működik,
tevékenységét fokozatosan megszüntetve a vendéglátás, turisztika, idegenforgalmi
tevékenységét kívánja fejleszteni. A Szigetközi Termelő-Kereskedő és Szolgáltató
Szövetkezet (telephelye Hédervári u. 10.) működteti a TSZ gépállomást, melynek területét
építési telekként értékesíteni kívánják.
A település alapfokú ellátását a meglévő tercier ágazat jelenlévő szakmái biztosítják. A
volt TSZ területen és annak szomszédságában elterülő külterületi területrészeken Sziget
ÖKO Centrum elnevezésű idegenforgalmi központot kívánnak tulajdonosok
megvalósítani.
A magán mezőgazdálkodók mellett jelentős a bérelt földterületeken működő TSZ
tevékenysége. A meglévő János major épületekben állattartás nem folyik.

működő gazdasági társaságok
száma
Best-Konf Kft.
CSEP-MEN Kft.
Fertődi Nádgazdaság Rt.
KOVÁÉK Autójavító Bt.
SHS XONWE X
TOFÉM Bt
magánvállalkozók száma:
szövetkezet
működő vállalkozások
összesen
iparűzési adó mértéke

(KSH)
1996. 2001.
db
db
109
127

befektetni szándékozók
2005
2010.
m2
m2
terület
beépített terület beépíte
m2
m2
m2
tt m2
25 600
-

80
3

450
500
-

80
3

A meglévő vállalkozások fejlődését, területi igényekkel is biztosítani szükséges.
A koncepció szerint új kereskedelmi, szolgáltató területek kijelölésével újabb potenciális
gazdasági befektetők letelepedésének biztosításával kell a település lakóinak munkahelyet
teremteni és iparűzési adó formájában az önkormányzati költségvetési bevételeket
növelni. Javasolt olyan ipar telepítése, amely a helyi munkaerő foglalkoztatására épül.
A vállalkozást vonzó hatás felerősítése a munkahelyek számának növekedéséhez, a
lakosság ellátásának, a település működésének és környezetének a javításához. Ezek
mindegyike ösztönözni fogja a vállalkozási kedvet, az idegenforgalom megjelenését azaz létrejöhet egy egymást gerjesztő, segítő folyamat, a mely kitűzött cél irányába
mutat.
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6. Terület-felhasználás
A településszerkezeti terv tervezési és építészeti irányelveit a koncepció swot-analízist
követő és a testület által elfogadott döntéseinek sorozata tartalmazza.
6.1. Belterület:
A község jelenlegi belterülete: 200 ha
Lakóterület: 159 ha jelenleg

A jelenlegi lakásállomány összesen 758 db - a KSH 2001. évi adata szerint - családi
lakóház, melynek kisebb része a jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelően nem
kifejezetten jó állapotú - az önkormányzat ezek korszerűsítési, felújítási kötelezettségében
nem tud érdemben beavatkozni.
A múlt évben kiadott 16 db építési engedély az elmúlt időszakhoz képest jelentős
növekedést mutat, ami jelzi a lakásépítési kedvet, mely a jelenlegi kormány lakásépítési
koncepciójával feltehetően még növekedni fog. Figyelemmel kell lenni ugyanakkor a
közeli Győr és Móvár lakás- és telek ingatlanár jelentős emelkedésére valamint a
környező településekről odaköltözők számának növekedésével, mely kikényszerítheti az
intenzívebb lakásépítést.
A 10 évre prognosztizált népességnövekedésből 50-100 db új házépítési igény
prognosztizálható 2,5 fő/lakás értékkel számolva. A foghíjak és a lebontásra kerülő
épületek telkeinek beépítésével a várható robbanásszerű építési telekigény miatt nem
számolunk.
A prognosztizált telek szükséglet többszörösét kívánja a tervezővel egyetértésben a
képviselő testület az építkezőknek felajánlani, mivel a magántulajdonban lévő területekre
tervezett fejlesztések a tulajdonosok érdek konfliktusai miatt gyakran nem valósulnak meg.
Az önkormányzat lakóterület fejlesztésre alkalmas jelentős területekkel rendelkezik,
melyeket a telkek kialakítását követően értékesíteni is kívánnak.
Megvizsgáltuk a lakóterület fejlesztést hosszú távon, melynek eredményeként a Ráró és
Ásvány közötti Gombócos-Bár-Duna csatorna öblét egy a körforgalmat a Lipóti úttal
megvalósítandó gyűjtőút mentén lehet fejleszteni. Tartalék falusias lakóterületeket jelölünk
meg hosszú távon.
Több beruházó kíván belterülettel szomszédos külterületen ill. Zsejkepusztával szemben a
Duna parton külterületen építési telkeket kialakítani üzleti szempontokból.
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Vegyes terület: településközponti vegyes
Az önkormányzat tulajdonában lévő igazgatási és oktatási létesítmények a Rákóczi út bal
és jobb oldalán, a falu központban helyezkednek el a korábbi évek tervszerű
településközponti fejlesztésének eredményeként. A jelenleg külön épületben lévő
tornacsarnok, iskola és a sportpályának a szociális kiszolgálása érdekében célszerűnek
látszik egy köztes szabadidő központ épület kialakítása, mely hosszú távon biztosítja a
település korszerű működését.
A sportpályának Rákóczi út felöli részét célszerű településközpontként szabályozni,
közpark, sétány kialakításával. Ehhez az önkormányzatnak meg kell vásárolnia a 977 és
978 hsz-ú ingatlanokat. Javasoljuk a 660/1 hrsz-ú polgármesteri hivatal mögötti terület
településközponti vegyes területkénti hasznosítását is. Az ásványi területrész központja az
ABC élelmiszer és italbolt előtti teret határoló területeken valósítható meg.
Üdülő területek
Az Egresi út végében a Duna töltéstől indulóan a buzgárgátak mentén 116 db üdülőtelek,
70 %-a beépítve. Bővítési lehetőség a Hédervári út irányában a Porkolátoki tervezett
csatorna mentén.
A Kikötői út töltéslábánál 48 db üdülőtelek, 80 %-a beépítve. Bővítés lehetőség a meglévő
földút kiépítésével a töltéssel párhuzamosan északi irányban az alaptérképen még erdő de a
valóságban rét művelési ág területen.
Gazdasági területek
Az önkormányzati hivatal mögötti 660/1 hrsz-on építőcég telephelye lakóövezetben. A
működő gazdasági társaságok lakóterületen egy-egy nagyobb telken működnek. Célszerű
lenne külön erre a célra kijelölt kereskedelmi-szolgáltató területekre telepítésük a
lakóterületek zavarásának kiküszöbölése érdekében.
A település északnyugati Hédervárral határos igazgatási terület határa szinte megegyezik a
belterületi határral, így ebbe az irányba nincs is és nem is lenne célszerű fejleszteni. A
tervezett kikötőhöz vezető új elkerülő út mentén a lakóterületek közelsége és a tervezett
ÖKO Idegenforgalmi Centrum közelsége zárja ki az ilyen célú területfejlesztést.
Az elkerülő út Győri úti találkozásánál a Zsejkei Duna-ág felé és a Győri út nyugati
oldalán közepes minőségű földterületeken látszik célszerűnek a gazdasági területfelhasználás.
meglévő
tervezett
2002
2005.
2010.
Fertői Nádgazdaság Rt
2,60
összes gazdasági terület:
2,60
A településen a mezőgazdaságban 370 fő, a munkaképes lakosság 42 %-a dolgozik.
Célként fogalmazható meg, hogy a jelentősebb mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos
építkezések súlypontja a külterületekre koncentrálódjon.
Jelentős a kényszervállalkozásból megerősödő kisipari kisvállalkozói tevékenység a
családi házaknál.
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Különleges területek
A településen meglévő 2 db temető kb 50 évig biztosítja a temetkezéseket.
A sportpálya megfelelő nagyságú, kezelője az önkormányzat.
településgondnokság telephelye, volt hulladéklerakó területén,
kikötői területfejlesztés (ágrehabilitáció),
a kikötői út keleti oldalán a töltés mentén kialakított a beruházó tulajdonában lévő, kivont
területen gyermektábor (belső saját használatú úttal-közművel),
kikötői yachtklub, kemping,
Termál ÖKO kemping,
Termál hotel
Zsejkepuszta tulajdonos igényeinek megfelelően,
lovasiskola, gyermektábor Zsejkepuszta mellett,
Zöldfelületi ellátás (ha)
1. A településen korlátlan közhasználatra szánt zöldfelület
közlekedési területek mentén
12
közpark
0,5
játszótér
0,5
csatornák partjai
2
összesen
15
2. Korlátozott közhasználatú zöldfelületek
közkert (temető)
sportpálya
összesen

2,29
1,8
4,09

3. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek
közintézmények kertjei (iskola, óvoda)
családi házak kertjei
összesen

0,78
63,6
64,38

Zöldfelületek összesen:

83,47

A település beépítettségét és laksűrűségét figyelembe véve megállapítható, hogy
belterületén a zöldfelület fajlagos 415 m2/fő, megfelelő. Nem elégíti ki ugyanakkor a
közhasználatú zöldfelületek 9,60 m2/fő fajlagos értéke a kívánatos 20-21 m2/fő
nagyságot.
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Belterületi mérleg
megnevezés
lakóterület
vegyes terület (intézmény)
gazdasági terület
üdülőterület
különleges terület
közlekedés és közmű terület
zöldfelület
vizek, közcélú vízilétesítmények
intézményterület
Belterület összesen:

ha nm/fő
%
159
799 79,5

8,4
4,13
9,22
15
3
1,25
200

37,7 3,75
54 5,36
416 9,89
1,5
100

6.2. Külterület: 3715 ha,

Közlekedési és közműterület
Közúti közlekedés területei a közművekkel, önkormányzati út, állami közút
(kb. 138,14 ha)
A településen vasútvonal nincs.
Erdő területek
Az igazgatási terület 24 %-a 953,60 ha erdő terület, melyből 29 ha magántulajdonban van,
nagyszámú vadállománnyal. Jelentős természeti értékek az ártéri erdők, nádasok. Az elmúlt
időszakban pusztulásuk ugyan lelassult, de még mindig veszélyben vannak.
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Mezőgazdasági területek
Kedvező talajadottság, a nyers öntéstalajon erdők találhatók, a csernozjom jellegű talajon
pedig búza, kukorica, répa és egyéb zöldségfélék termesztése eredményesen folyik. A
termés nagysága nagymértékben függ a talajvíz szintjétől. Az igazgatási területen a réti
öntéstalajok dominálnak, a talajminőségének kismértékű romlása figyelhető meg a laza
homokszerkezet miatt. Termőterület 2297,54 ha, melyből a mezőgazdasági terület 1340,17
ha.
Szántó és szántóként használt kert területe 1133,5 ha , 19,05 AK értékű, melyből 376 ha
magántulajdonban van, jó termőhelyi adottságokkal rendelkezik, belterjes környezetbarát
gazdálkodást folytatnak, a többi területen a szövetkezet gazdálkodik.
Gyümölcs területek: 0,38 ha, jó termőhelyi adottságokkal rendelkező, homokos terület, a
területüket meg kell őrizni.
Konyhakert: 12,7 ha.
Rét, legelő területek 193,60 ha, a teljes földterület 5,2 %-a, 72 ha magántulajdonban,
legeltetés területi feltételei csak a gyenge minőségű szántók rovására történhet.
Majorok területe:
- a János major a Szigetköz Termelő-Kereskedő és Szolgáltató Szövetkezet tulajdonában,
jelenleg állattartás nem folyik a meglévő épületekben
6 ,0 ha.
Összesen:
6,0 ha.
Nádas területe: 3,78 ha, területét meg kell őrizni.
Egyéb területek
A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek.
Az igazgatási terület 40 %-át a Duna és mellékág rendszere alkotja az első rendű
árvízvédelmi töltés vonaláig.
Ezentúl az igazgatási területen kisebb vízfolyások és csatornák vannak. A Dunát az
ármentett oldalon vizes élőhelyek sorozata - Porkolátoki, Szavai, Varas tó, Sárcsás tó,
Gombocos-Bár-Duna, Parlagnyílási, Eperjesi, Ökörnyílási, Papcsucskai és Jánosmajori
csatornák stb. - biztosítják a felszíni vízelvezetést.
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Földterület főbb művelési ágak szerint
(KSH 2001. év.)
földterület
szántó

nádas

egyéni gazdaságokban
egyéb tulajdonban lévő
összes földterület:

3,78
3,78

Ha
Ha
Ha

376
757,50
1120,80

gyümölcsö
s
0,38
0,38

gyep

erdő

72,00
121,59
193,59

29,00
924,60
953,60

A KSH adataiból kitűnik, hogy a gazdálkodók jelentős bérelt földterületen folytatják
tevékenységüket.
Külterületi mérleg
megnevezés
KSH adat
felmérőív
szerint
ha
ha
%
közlekedési és közmű terület
138,14 4,1
erdő terület
953,6
953,6 25,7
mezőgazdasági terület
1331,26 1331,26
-szántó
-gyümölcsös
-gyep,rét,legelő
-nádas

János major
egyéb vízgazdálkodási terület
külterület összesen

1133,5
0,38
193,6
3,78

2285

1133,5
0,38
193,6
3,78

30,2
0
5,2
0,1

6 0,2
1286 34,6
3715 100

7. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A törvény 66 § (1)-es bekezdése szerint az örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati
részében szövegesen, fotók azonosításával valamennyi érintett kulturális elem számbavétele,
és állapotának részletes ismertetése. A részletes tartalmi követelményekben előírt a-h
pontjában előírt szöveg a műszaki leírás egyéb fejezeteiben részletesen ismertetésre kerül.
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7.1 Művi értékvédelem
Országos:
1) Műemléki érték (Tv.7.§.7.)
- Ásványráró római katolikus templom Rákóczi u. 57. sz. 267 hrsz Törzsszám:
3726

- Ásványráró, kálvária

032 hrsz Törzsszám: 3728

2) Történeti kert (Tv.§.36.)
Az érintett terület napjainkig – akár csak részlegesen is – fennmaradt történeti kert nem
található.
3) Temetők (Tv.§.37.)
A jelenleg is használt temetőt a …….században nyithatták meg.
4) Művészeti alkotások (Tv.7.§.4.)
A település közigazgatási területén található szakrális emlékeket (pl. kápolna, harangláb,
keresztek, szobrok) nyilvántartásba kell venni. Dokumentálásuk és helyi védelem alá
helyezésük indokolt.
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Helyi:

1. Sport u. 4.

2. Halász u. 5.

3. Deák u. 27.
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4. Deák u. 35.

5. Templom (955 hrsz)

6. Egres u. 30.
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7. Egres u. 32.

8. Hajós u. 8. szám alatti épületek.

A Hajós u. 8. Sz. 185/1 hrsz-ú ingatlanon lakóépületet tájházként közhasználatúvá
javasoljuk.
9. Ásványi kereszt 332 hrsz közterületen,
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10. Zsejkepusztai kereszt 068/6 hrsz közterületen,

11. Rákóczi u. 38. sz. alatti épület
Ezeken túl az alábbi épületeket is helyi védelem alá javasoltuk vonni, de a képviselőtestület nem tudja felvállalni jelenlegi költségvetési helyzetében ennek pénzügyi vonzatait:
Egres u. 6.
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Deák utca 29.

Alsó u. 2.

7.2. Régészeti örökség (Tv.7.§.18.)
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét készítő Takács Károly régész
előzetes adatszolgáltatása alapján az igazgatási területen az alábbi régészeti
lelőhelyek találhatók:
1) Régészeti jelenség:. Egykori Wenckheim kastély
Leírás: (09/3, 010. hrsz).
Forrás: Takács Károly régész adatszolgáltatása
2) Régészeti jelenség: Parlagnyílási-csatorna
Leírás: (033/1-3, 035/4-5, 039/34. hrsz).
Forrás: Takács Károly régész adatszolgáltatása.
8. TÁJ és TERMÉSZETVÉDELEM
A település élővilágát tekintve sajátos terület, sűrűs, fonatos ágrendszer. A területen
kialakult élővilág legnagyobb értékei a nagy faj és növénytársulás, a jelentős mértékű
mozaikosság és a különleges - védett - fajok listája.
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A település zöldfelületi rendszere.
A zöldfelületek funkciójuk és használatuk módja szerint három csoportba oszthatók:
korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek:
1. közpark, közkert, lakókert, játszótér, a közlekedési területek zöldfelületei /utcai
fasorok/, védőfásítások),
2. korlátozott közhasználatú zöldfelületek:
az időben korlátozott közhasználatú zöldterületek: temető, sportpálya, játszókert,
3. közhasználat elöl elzárt zöldfelületek :
a közintézmények kertjei, az ipari-gazdasági létesítmények kertjei és a családi házak
kertjei.
Belterületi zöldfelületi mérleg:
megnevezés:
korlátlan használatú
korlátozottan használatú
közhasználat elől elzárt:
zöldfelületek összesen:

ha

m2/fő

15
4,09
64,38
83,47

75,4
20,6
324,0
439

belterület %ában
8
2
32,2
42

A meglévő belterületen ill. a fejlesztési területeken szükséges egy nagyobb méretű közpark
funkciójú terület kijelölése - a központhoz közel - esetleg látványtóval növelendő a
közhasználatú zöldterületi felületeket
A település igazgatási területének 24 %-a erdő felület (953,6 ha), ami megfelelőnek
mondható, a gyepes területek 193,59 ha, 40 % aktivitás értéken számolva 77,4 ha
Külterületi zöldfelületi mérleg
megnevezés:
védett erdő összesen:
gazdasági erdő:
gyepes terület
zöldfelületek összesen:

ha

m2/fő

700,00
253,60
77,4
1031,0

3520
1275
389
5184

külterület %ában
18,8
6,8
2,1
27,8

Az igazgatási terület egységes zöldfelülete összesen 1 114,5 ha, az igazgatási terület
28,5 %-a, magasabb mint az országos átlag..
A község északi igazgatási területén 10,5 km-es hosszban húzódik a Duna folyó az ártéri
erdősávjaival, töltések között.
Országos táj-és természetvédelemmel érintett terület az igazgatási területen Zsejkepusztán
találhatóak.
Hely táj-és természetvédelem: lakossági és képviselő testületi javaslat alapján.
9. KILÁTÁS és LÁTVÁNYVÉDELEM
A volt kikötő magasságában a töltés tetejéről a Duna folyón.
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10. KÖRNYEZETVÉDELEM
Az ÉD-i Környezetvédelmi Felügyelőségtől megkértük - vízminőség védelemre, a
levegőtisztaság védelemre, a zajvédelemre és a hulladékgazdálkodásra - a
nyilvántartásukban lévő környezetvédelmi adatokat a településre vonatkozóan, melyek a
következők:
Levegőtisztaság védelem
A településen 2 db bejelentett légszennyező anyagot kibocsátó telephely van.
1. Tatai Pékség Ásványráró, Deák F. u. 9., pontforrások száma: 2 db,
2001. évi kibocsátás:
- szénmonoxid:
17500 kg
- nitrogénoxidok:
8750 kg
Határérték feletti légszennyezés a telephelyen nem volt.
2. Rárói Pékség Ásványráró, Tűzoltó u. 14., pontforrások száma: 2 db
- szénmonoxidok,
- nitrogénoxidok.
A telephelyről a 2001. évről nem érkezett jelentés. A 2002. évi adatok nem állnak
rendelkezésünkre.
A Hivatal a településre vonatkozó levegőminőségi adatokkal nem rendelkezik.
A szomszédos területekről légszennyező hatás nem történik.
Az önkormányzat az 1995. évi LIII. Tv. 46 §-a alapján környezetvédelmi programot kell
készíteniük, a Környezetvédelmi Program kidolgozása folyamatban van.
Regionális jellegű szennyező forrás a térségben nincs. A közúti közlekedésből származó
füstgázkibocsátás a forgalmi utaknál zavaró hatású.
A területhasználat során arra kell törekedni, hogy a lakóterületeken csak a lakó, ill. az
alapellátáshoz szükséges intézmény és szolgáltató funkció kapjon helyet a területhasználati
konfliktusok megelőzése érdekében.
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Zaj-és rezgésvédelem
Ásványráró község területén jelentős zajkibocsátó létesítmény nem üzemel. A kisebb
jellemzően szolgáltató-ellátó tevékenységeket folytató telephelyek (gépjárműjavító, pékség,
stb.) működése panaszokat nem okoz, helyi szinten kezelhetők.
A Petőfi S. utca kikötő felöli szakasza mentén kisebb területen több, eltérő funkciójú terület
felhasználás is van jelenleg (üdülő-lakó, ill. ipari terület). Ezen esetben indokolt az ipari
tevékenységek visszaszorítása, mivel a 8/2002.. (III.22.) KöM-EüM sz. rendeletben
megengedett szigorú zajterhelési határértékek teljesülése nehezen biztosítható. A MosoniDuna ág és környezete természetvédelmi terület, itt a legszigorúbb határértékeknek kell
teljesülnie.
Az önkormányzat a 14/2001. (VI.29.) Korm. rendelet értelmében A zaj és rezgés elleni
védelem helyi szabályzatáról szóló rendelet alkotása folyamatban van.
A fő utakra zajvédelmi szempontból előírt nappali 65 ill. éjszaki 56 dB határértékeket a
szabályozási szélesség biztosításán túl zajvédő- és porvédő háromszintű (fásítással,
bokrosítással és aljnövényzettel) növényzet telepítésétével biztosítani kell.
Víz-és talajvédelem
Vízminőség védelem:
Ásványráró község üzemelő szennyvízcsatornával ellátott település, a szennyvizet a
hédervári szennyvíztisztítóba vezetik. Ásványráró község közigazgatási területe a 33/2000.
(III.17.) K. rendelet felszín alatti vizek szennyeződés érzékenységi besorolása szerint „B”
érzékeny kategóriába tartozik.
A terület felszín alatti vízbázist nem érint viszont felszíni szennyeződésre érzékeny.
Szennyezés egyetlen jelentősebb forrása a mezőgazdaság, illetve kismértékben közvetlen
lakossági lehet.
A területen a Bányakapitányság nyilvántartása szerint bányatelekkel lefedett ásványi
vagyonnal nem rendelkezik.
A kommunális és állattartásból eredő szennyezettség csökkentése. A felszíni elvezetési,
vízrendezési és vízgazdálkodási problémák megoldása.
Az igazgatási területen a magas talajvízszint okozta belvizes területek vízelvezetését meg
kell oldani.
Talajvédelem:
Igazgatási területének 1/3-ad részén réti csernozjom, a Duna menti területeken pedig réti
öntéstalaj jellemző. A humuszréteg vastagsága 50-60 cm. A rétek 4-7, a legelők 4-7, a
szántóterületek 18-20 AK értékűek. Mezőgazdasági művelésre legalkalmasabb területek a
belterület közvetlen szomszédságában délre a Kis-Duna mentén, valamint az igazgatási
terület délkeleti szegletében találhatók. Az árterületi részek védelmi meghatározottságú
területei mellett a védett töltésoldalon kettős meghatározottságú (mezőgazdasági és
védelmi célú) területsáv húzódik, melyen javasolt a gyep vagy erdőtelepítés.

MENEDZSER MÉRNÖKI IRODA Kkt. GYŐR

ÁSVÁNYRÁRÓ_33/2005.(XI.24) KT határozattal elfogadva

KÖRNYEZETVÉDELEM

33

Hulladék elhelyezés:
A települési kommunális hulladék adatokkal a Környezetvédelmi Felügyelőség nem
rendelkezik. Az önkormányzattól kapott szóbeli tájékoztatás alapján a hulladék elszállítása
a településen megoldott. Számottevő illegális hulladéklerakó valamint törmelék lerakó
nem található az igazgatási területen.
Veszélyes hulladékkezelés
A lakossági veszélyes hulladék gyűjtésére egy hulladékudvar kialakítása javasolt.
Üzemelő dögkút, dögtemető a községben nincs.
A talajminőségének javítása, szél-víz általi talajelhordási problémák kezelése.
Egyéb
Szél vagy víz általi talajelhordási probléma a község területén nincs. Integrált
földhasználati rendszer alapelvének mind fokozottabb érvényesítése belterjes,
környezetbarát gazdálkodással.

11.KÖZLEKEDÉS
Közúti közlekedés
A Győr és Mosonmagyaróvárt összekötő szigetközi 1401 sz. országos mellékút a település
déli részét érinti. Az igazgatási területen Zsejkepuszta magasságában a Kis-Duna folyón
átvezető mecséri leágazás biztosítja a kapcsolatot az 1-es úttal ill. az M1-es autópályával.
A javaslat szerint a belterületi derékszögű vonalvezetést egy rövid szakasszal javasolják
kiváltani.
A Megye Mellékúthálózat Fejlesztési Programjában építendő önkormányzati településközi
forgalmi útként szerepel a település déli belterületi határától Mecsérre és a település északi
részéről Lipótra vezető út.
A belterületi közúthálózat kialakulásában döntő szempont volt, hogy az árvízveszélyes
területeken a magasabb területrészek kerültek beépítésre, ezért spontán a forgalomnak és a
szerepkörnek nem megfelelő szélességű és vonalvezetésű úthálózat alakult ki.
A keskeny 14 m kialakult szélességű Rákóczi utca tehermentesítésére a Keskenyföldek
feltárásával egy időben javasolunk egy vele párhuzamos a körforgalomtól induló és a
Lipóti úthoz csatlakozó 18-22 m szabályozási szélességű új gyűjtőút létesítését. Az
érvényes rendezési tervben szereplő TSZ majori út becsatlakozástól a Kikötő útra vezető
nyomvonal felülvizsgálandó, mivel a terület ÖKO kemping felhasználása esetén ez az út a
kempinget kettészelné. Célszerűnek látszik az új elkerülő út és az 1401 sz. országos
mellékút levágásának azonos csomópontban történő kialakítása. Szabályozási szélességet
kell biztosítani a Deák utca Egresi út nyomvonalon a település északi részének Ásványnak
az elkerülő útra történő vezetése érdekében. A Vadvirág utca (811 hrsz) az 5 m-es
szabályozási szélessége nem növelhető, ezért javasoljuk egyirányúsítani.
Konfliktus helyzetet jelent az Erdőgazdaság ártéri fakitermeléséből eredő nehéz
tehergépjármű fa szállító forgalma, mely jelenleg zaj és egyéb károsító hatása miatt a szűk,
keskeny lakóutcákon zajlik. Megoldásként jöhet szóba a Lipót igazgatási területén az
ártérről a szigeti útra kicsatlakozó földút kiépítése.
A település belterületi útjai útfelújítás, útszélesítés és karbantartás után megfelelnek az
elvárásoknak.
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A tömegközlekedés az 1401-es számú Győr-Mosonmagyaróvár útvonalon közlekedő
járművekkel mindkét város irányába eső település ill. a szomszédos települések
megközelítését biztosítja.
A községben 458 db magántulajdonú gépkocsi található, de a helyi közlekedésben a
kerékpárt, ingázás esetében tömegközlekedési eszközöket, jellemzően autóbuszt ill.
személygépkocsit vesznek igénybe a lakosok.
A kerékpározásnak hagyománya van, kerékpáros turizmus, idegenforgalom jelentős, a
településen 3 km kiépített kerékpárút van és 1,5 km kerékpársáv. Az országos mellékút
mellett már kiépült egy külön pályás kerékpárút kétirányú forgalommal, mely a szigetközi
kerékpáros forgalmat bonyolítja. A Duna töltésháton tervezett turista kerékpárúttal a
kapcsolatot biztosítani szükséges a település belterületén.
Kötöttpályás közlekedés: a településen nincs, a legközelebbi Móváron ill. Győrben van.
12. KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁG
Vízi közművek
A község ivó-és tűzivízellátását helyi vízmű üzemeltetésével a SZIG-VÍZ Rt működteti,
1989-ben építették ki.
Szennyvíz közművek
A kiépített csatorna a hédervári szennyvíztisztítóra csatlakozik. A csatornahálózatra kötött
háztartások 700 db, a háztartások 92 %-a.
Csapadékvíz közművek
Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer a településen nincs. A felszíni vízelvezető
rendszer nyílt elvezető csatornákon történik a Vízügyi Igazgatóság kezelésében.
Az igazgatási terület északi részéről és a belterületről a Gombócos-Bár-Duna csatorna és a
Porkolátoki csatorna vezeti le a vizet. A Porkolátoki csatorna tervezett új szakaszát és
annak már kiépült zárt szakaszait a terven szerepeltetjük.
A község csapadékvíz elvezetési rendszerében komolyabb problémák nem észlelhetők, a
kisebb problémák megoldása a vízelvezető rendszer karbantartásával orvosolható.
Elektromos közművek
ÉDÁSZ szolgáltatásában trafó állomásokról biztosítják a szükséges elektromos áramot,
problémamentesen.
Gáz közművek:
A községben 1999. évben kiépített középnyomású gázhálózat van, a háztartások kb. 80%-a
kötött rá.
Távfűtő közművek: a településen nincs
Hírközlés és távközlés:
A község Rákóczi u. 1. sz. alatti posta épületében meglévő RDLU központból
földkábellel
és
légvezetékkel
biztosítja
a
MATÁV
a
szolgáltatást
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Mikrohullámú hálózat
A PANNON GSM (v. Vodafon) mikrohullámú bázisállomása továbbítja a hang és kép
modulációkat.
A védősávok és a bázisállomások (R=500 m) védőterületén a terület-felhasználás
korlátozott.
Az említett országos mikrohullámú rendszer hálózatán kívül az igazgatási területén
áthaladnak a mobil elektronikus hírközlési szolgáltatók bázisállomásaikról továbbított
modulációs (mikrohullám) vonalak is.
Optikai kábel
A Magyar Telekom RT. Pápa Gerincüzemeltetési Osztályától adatszolgáltatásként
megkaptuk az Ásványrárón áthaladó kábel egy nyomvonalú rajzát, melyet a KÖZMŰ
FEJLESZTÉSI TERV alátámasztó munkarészében feltüntettünk.
VI. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSÉNEK IRÁNYELVEI
1. TERÜLET-FELHASZNÁLÁS
1.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
A terület felhasználás tervezésénél figyelembe vettük a korábban készült rendezési tervi
elképzeléseket, azokat a mai igényeknek megfelelően módosítottuk.
A rendezési terv az összes hosszú távon tervezett beépítésre szánt területeinek beépítésével
a belterület kb. 322,6 ha lesz a tervezett belterületbe vonásokat követően, amely 62 %-os
belterületi növekedést irányoz elő.
1.1.3. Lakóterület fejlesztése -FL (falusias lakóterület)
Az 1989 fős községben jelenleg meglévő 758 db családi lakóház mellett a lakótelkek
kínálati helyzetének megteremtése - az itt lakók nem kívánnak más településre költözni,
sőt a közeli városokból is ideköltöznek, jók a közlekedési viszonyok, biztosított a
megfelelő infrastrukturális ellátás - indokolt. A bevándorlás a népesség számot kedvező
irányba fordíthatja.
A kiöregedésből, elhalálozásból évente felszabaduló kb 5-10 db építési telek mellett
ütemezhetően évente további 10-15 db építési telek kialakításának lehetősége indokolt.
100-150 fős lakosságszám növekedésével számolva 50-70 db lakótelek kialakítása válna
szükségessé. A magánterületen történő fejlesztéseket a tulajdonos szándéka határozza meg,
ezért a 100-150 db lakótelek kialakításából feltételezhetően a szükséges telek kialakítások
megvalósíthatók. A szerkezeti és a szabályozási tervben kijelölt lakóterület fejlesztés
ütemesen az igények függvényében, utcánként egészséges kínálati helyzetet teremthet.
A lakóterület fejlesztése szempontjából szóba jöhető területek vizsgálatakor a korábbi
rendezési terv megállapításaira is támaszkodtunk.
A terv készítése során az alábbi lakóterület fejlesztéseket vizsgáltuk meg, melyeket a
testület vagy fejlesztésre alkalmasnak ítélt, vagy bizonyos módosításokkal fogadott el,
esetleg nem tartotta fejlesztésre alkalmasnak a területet.
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A Keskeny földek megnevezésű külterületi ingatlan belterületbe vonásával falusias
lakóterületi telkeket terveztünk kialakítani. A területet körülöleli a Gombócos-Bár-Duna
csatorna, így vízparti telkek is alakulnak ki, a telkesítés előnyére válik továbbá a központ
közelsége is.

A fent említett Keskeny földek csatlakozása a központtal a Keskeny köz utcán keresztül
oldható meg, ezért célszerű lenne nyomvonalának kis mértékű módosítása az alábbi ábra
szerint.

A település délkeleti kapujában található külterületi ingatlan belterületbe vonásával, annak
egy részén tóparti üdülőtelkek , másik részén pedig egy kemping, valamint egy termálhotel
létrehozását irányozta elő a terv.
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Az 5. és 6. tömbökben az alábbi feltáró utakat javasoltuk kialakítani, melyek segítségével
megoldható lenne a túlzott mélységű telkek felosztása, mely változatok közül egyiket sem
támogatta a testület.

A település nyugati oldalán egy már meglévő út mentén tervezett falusias lakóterület
korábban Hédervári igazgatási területhez tartozott, de a két önkormányzat megegyezése
alapján módosításra kerület az igazgatási terület határa oly módon, hogy ez a területrész
Ásványráróhoz tartozik.
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A megjelenő magántőke a profit reményében új építési telkek kialakítására törekszik,
melyet a polgármesteri hivatal is támogat. Ennek érdekében több lakóterületként
hasznosítható területrész szabályozását is elkészítettük, mint amennyire reális piaci igény
mutatkozna. Teszi az Önkormányzat ezt annak érdekében, hogy a piaci kínálat
szélesítésével a telek ingatlanárak drasztikus emelkedését visszafogja.
Belterületen a meglévő telkek megosztásával, egyéb területrészek építési telekkénti
hasznosításával, az alábbi ütemezésben csoportosított lakótelkek kerülnek kialakításra:
36. tömb bal oldala
19-25. 27, 29, 31-37 hrsz egy része
42. tömb
7. tömb
8. tömb
10. tömb
64. tömb
11. tömb
14. tömb
23. tömb
24. tömb
25.tömb
15. tömb
I. ütem összesen:

15 db
8 db
6 db
5 db
17 db
8 db
15 db
21 db
8 db
14 db
12 db
23 db
152 db

27.tömb
28.tömb
41. tömb
64. tömb
68. tömb
43. és feletti tömb
40. tömb
70. tömb
39-40. tömb
II. ütem összesen:

9 db
5 db
8 db
26 db
23 db
5 db
10 db
7 db
32 db
125 db

67. tömb
65. tömb
III. ütem összesen:

5 db
13 db
18 db

Ezekkel a telekosztásokkal meglévő belterületen 295 db építési telek kialakítására van
lehetőség.
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A külterületek belterületbe vonása után ütemezetten az alábbi területrészeken kerülhetnek új
építési telkek kialakításra:
Területrész neve, helyrajziszáma

Keskeny földek
0272/1-4, 0274/2-4, 0269/14-16, 0269/18-19 hrsz
Hédervári igazgatási területen
0384 hrsz
Mosoni-Duna mellett Zsejke pusztánál:
068/1-6 hrsz
1. tömb
Volt major területén
035/8 hrsz
38. tömb Lipóti út mellett
0262/43-46, 0262/5hrsz
45. tömb
0256/1 hrsz
I ütem összesen:
Volt major területén
035/7, 035/26-27 hrsz
keleti elkerülő kikötő út és belterületi határ között(71 tömb):
0240/13 hrsz egy része:
II. ütem összesen:
31. tömb
02/6-9 hrsz
38. tömb
0262/6-13 hrsz
44. tömb
0262/2, 0262/12 hrsz
45. tömb
0260/1-3, hrsz
keleti elkerülő jobb oldalán
0240/13, 0240/7-11 hrsz egy része
45/b. tömb
0260/49, 0260/14-18 hrsz.
III. ütem összesen:
Összesen:

ha

AK

telek
szám

17,8 ha

37 db

1,5 ha

17 db

9,6 ha
0,8 ha

28 db
9 db

0,8 ha

12 db

1 ha

7 db

1,9 ha
33,4 ha

21 db
131 db

1,4 ha

13 db

3,4 ha
4,8 ha

24 db
37 db

1,7 ha

10 db

4,7 ha

23 db

0,5 ha

5 db

1,4 ha

9 db

5,6 ha

45 db

3 ha
16,9ha

18 db
110 db

2 55,1 ha

278 db

_________________________________________________________________________________________________________________
MENEDZSER MÉRNÖKI IRODA Kkt. GYŐR
ÁSVÁNYRÁRÓ_33/2005.(XI.24.) KT határozattal elfogadva

VI. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI IRÁNYELVEK

40

Külterület belterületbe vonásával a terület művelési ágból történő kivonását követően 308
db építési lakótelek kerül kialakításra 57,2 ha lakóterület fejlesztéssel.
A belterületbe vonás ütemezhetőségénél figyelembe vettük a Talajvédelmi Állomás
képviselőjének nyilatkozatát, mely szerint először a rosszabb minőségű termőföldek
beépítésére kerüljön sor.
Az önkormányzatnak kisajátítással ill. vásárlással történő lakóterület fejlesztéshez nincsen
elegendő anyagi forrása, a felvázolt fejlesztéseket a magán tőke kezdeményezte.
Lakóterületi mérleg
2003 2005 2010.
2015 összesen
I.ütem II.ütem III.ütem
ha
159
159

meglévő lakóterület
belterületi határon belül
külterület belterületbe vonásával
átminősítés intézmény területté

-0,50

összes lakóterület

158,5

meglévő építési telek
belterületi határon belül,
tömbfeltárásokkal, megosztásokkal

4,8

16,9

55,1
-0,50

33,4

4,8

16,9

152

125

18

213,6
db
758
295

131

37

110

278

283

162

128

1331

758

külterület belterületbe vonásával
összes lakótelek

33,4

758

A rendezési tervben jóváhagyott területfejlesztések megvalósulását követően a község
lakóterülete mintegy 90 %-kal megnövekedve, kb 213,6 ha-t tesz ki.
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1.1.2. Intézmények terület-fejlesztése. Településközpont vegyes terület Vt
Igazgatási épületek.
A polgármesteri hivatal a Rákóczi utcában korszerű, a mai igényeknek megfelelő
épületben működik el. Az önkormányzat a 660/1 hrsz-ú szomszédos - gazdasági funkciójú
- terület megvásárlásával területileg is bővíthető.
Rendőrség: hédervári székhellyel működik a körzeti megbízotti iroda, belátható időn belül
a településen erre nincs igény ezért területet sem jelöltünk ki ilyen célra.
Oktatási intézmények:
Az óvoda jelenlegi épületegyüttese nem szorul bővítésre, területi igénye bővítésre nincs.
Minőségi, felszereltségi és a kert berendezéssel kapcsolatos fejlesztésekre van szükség.
Szükség esetén saját területén belül vertikálisan és horizontálisan is bővíthető.
Általános iskola: a korszerű az 1990-es években épült iskola bővítésére sem az épületet
illetően sem területi szempontból nincs szükség. A tornacsarnok az iskolások és a
szabadidős sport minden igényét kielégíti.
Művelődési ház: ún. szabadidő központ létesítésére az iskola és a tornacsarnok közötti
terület megvásárlásával nyílik lehetőség. Alternatív megoldást kínálkozik a volt mozi és az
iskola közötti területrész beépítése.
Egészségügy:
Orvosi rendelők: a kétszintes épület mind területi, mind épületállomány tekintetében
megfelelő, a területén a beépítési % mértékéig horizontálisan ill. vertikálisan is 7,50 m
építménymagasságig bővíthető, ezért külön területet részükre nem jelöltünk ki. A rendelő
mellett különálló telken, földszintes épületben biztosított a védőnői szolgálat. Az épületek
műszaki állapota és felszereltsége megfelelő.
Idősek napközi otthona: jelenleg a Győri úton meglévő épületben működő otthon helyett
hosszabb távon tervezik egy új, önkormányzati beruházásában megvalósuló otthont, a
település időkorú lakóinak. Ennek feltételeit a településközponti vegyes területen
teremtjük meg.
Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás:
Lakóterületen és településközponti vegyes terület bármelyik telkén kereskedelmi egység,
vendéglő, panzió, szálló vagy hotel az övezetre vonatkozó beépítés és előírt
építménymagasság mértékéig építhető.
A Sziget ÖKO kemping zárt területén belül 200-250 férőhelyes melegkonyhás vendéglátó
egység kialakítását a tervezett tó körül 3 db 100-150 szobás a termálvízre épülő
gyógyászati helyiségeket kívánnak építeni.
Egyéb:
A posta, takarékszövetkezet, tűzoltószertár a területén az övezeti előírásoknak megfelelően
szükség szerint bővíthetők.
Temető a rárói temető a 030/4 hrsz-ú területtel bővíthető.
Autóbusz megálló: a községben a tervezett lipóti út üdülőterület magasságában új
létesítendő.
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Intézményterületi mérleg
2003.
meglévő intézményterület
lakóterület átminősítésével
kialakított:
új intézményterület:
összes intézményterület:

2005.

2010.

2015.

0,50
0,75
1,25

0,75
0,75

0

0

összese
n
ha
0
0,50
1,50
2,00

1.1.3. Gazdasági területek. G
Kereskedelmi, szolgáltató Gksz
A település Győr felőli kapujának nyugati oldalán gazdasági kereskedelmi szolgáltató
terület kialakítását terveztük, melyet a testület a tervben véglegesen megfogalmazott
módosításokkal fogadott el.

Az üdülőterület közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Csemetekert területén az
Erdőgazdaság által kért Kereskedelmi Gazdasági Szolgáltató területet a testület az
üdülőterület-fejlesztések miatt nem tudta elfogadni.
Zsejke puszta: A volt tanyás terület a meglévő ill. az időközben felújított és megvalósított
épületekkel és építményekkel, egy készülő tóval. A tulajdonos CSEP-MEN Kft.-je
gépgyártással foglalkozik, melyet fokozatosan meg kíván szüntetni. A terület fő úttól
távolabb eső részén jelenleg is fóliasátras mezőgazdasági termesztés folyik.
A képviselő testület szükségesnek tartja - munkahelyteremtő és iparűzési adó növelése
céljából - új gazdasági terület kijelölésével biztosítani a letelepedni szándékozó gazdasági
egységek részére szükséges területeket.
Belterületen az egyéb területek hasznosításával:
Területrész neve, helyrajziszáma
ha
AK
Győri út Vadászkertnél lévő dny-i oldala:
893-898 hrsz
2,0 ha
Belterületen összesen:
2,0 ha
Külterületen jelenleg mezőgazdasági és erdő művelési ágú területrészek átminősítésével:
Területrész neve, helyrajziszáma
ha
AK
Győri út Vadászkert:
09/1-2 hrsz
2,3 ha
I. ütem összesen:
2,3 ha
____________________________________________________________________________________________
MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. Győr
Ásványráró 33/2005.(XI.24.) KT határozattal elfogadva.

VI. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI IRÁNYELVEK

43.

az 1401-es út Zsejke pusztai keleti oldala:
az 1401-es szigeti út ny-i oldala bekötőúttal:
047/4-15 hrsz egy része
II. ütem összesen:

4 ha
29 ha
33 ha

az 1401-es szigeti út ny-i oldala :
047/15 hrsz egy része
III. ütem

17,6 ha
17,6 ha

Külterületen összesen:

52,9 ha

A lakóterületen megvalósítható kisüzemi, kisvállalkozói tevékenységeket javasoljuk külön
önkormányzati rendeletben szabályozni.
A gazdasági területek szabályozása a konkrét, felmerült igények ismeretében történhet a
szabályozási terv igényeknek megfelelő elkészítésével.
Területi mérleg
2010.
2015. összesen
2003.
2005.
I. ütem II. ütem
III.
ha
ütem
meglévő gazdasági terület:
lakóterület átminősítésével kialakított:
belterületi határon belül:
2,0
2,0
külterület belterületbe vonásával
2,3
29
17,6
52,9
gazdasági terület összesen:
4,3
33
17,6
54,9
A belterület nagyságát a kereskedelmi-szolgáltató terület kialakítása a külterület rovására
további 52,9 ha-ral 25 %-kal növeli meg.
1.1.4. Üdülő területek Ü
A település északi részén, a Duna töltése szomszédságában a már meglévő üdülőtelkek
mellé tömbfeltáró utakkal további telkeket terveztünk.
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Az önkormányzat indokoltnak tartja a nagy Duna töltés mentén - kihasználva a nagy Duna
és ágrendszerének természeti adottságaira épülő igényt - a már megépült üdülőterületek
további fejlesztése.
Külterületen jelenleg mezőgazdasági művelési ágú területrészek átminősítésével:
Területrész neve, helyrajziszáma
ha
AK
Volt major terület:
4,5,6 tömb:
80, 81, 83. tömb
Nádgazdaság terület:
0240/2:
I. ütem összesen:
Zsejke puszta terület:
II. ütem összesen:

telekszá
m

9,7 ha
1,4 ha

189 db
29 db

2,4 ha
12,1 ha

30 db
248 db

2,5 ha
2,5 ha

42db
42 db

2,7 ha
2,7 ha

27 db
27 db

Új út mellett:
45/b tömb egy része:
III. ütem

Üdülőterület összesen:
17,3 ha
317 db
A belterület nagyságát az üdülőterület kialakítása a külterület rovására további 17,3 ha-ral
8 %-kal növeli.

meglévő üdülőterület
lakóterület átminősítésével
kialakított
belterületi határon belül
külterület belterületbe
vonásával
üdülőterület összesen

Üdülőterületi mérleg
2003 2005 2010
2015 összesen összesen
I.ütem II.ütem III.ütem
ha
db
8,4
8,4
164

8,4

12,1

2,5

2,7

17,3

317

12,1

2,5

2,7

25,7

481

1.1.6. Különleges területek K
Sportterület Ksp
Sportpálya:
a területén a működéséhez szükséges öltöző-szociális épületek létesítésére építési helyet
jelöltünk ki. Valamint biztosítottuk az OTÉK szerint előírt parkolóhelyeket.
A jelenlegi sportpálya területe nagyságát tekintve megfelelő, helyszíne alkalmas a sport
tevékenység végzésére valamint nagyobb szabadtéri más rendezvények megtartására is.
Területi
korrekciókból
adódóan
0,25
ha-ral
bővülhet
területe.
____________________________________________________________________________________________
MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. Győr
Ásványráró 33/2005.(XI.24.) KT határozattal elfogadva.

_VI. IRÁNYELVEK

45

Sportterület:
a Sziget ÖKO kemping területén a kempingezéssel kapcsolatos sporttevékenységek
(tenisz, minigolf, kosárlabda stb.) területe, a szükséges épületekkel és létesítményekkel.
Temető terület Kt
A rárói terület 7518 m2 területű temető 030/4 hrsz-ú ingatlannal - 2 400 m2-rel - bővíthető.
Az ásványi temető 15 343 m2, változatlanul marad.
A képviselő testület új temető kijelölését nem tartja indokoltnak. Megfelelő nagyságú
parkolók és védő zöldfelületek kialakítására szükség van.
Kikötő terület Kük
Az ÉDU KÖTEVIFE meglévő üzemi kikötőjének területe a tevékenységükhöz szükséges
létesítményekkel, építményekkel. Területi bővítésre nincs szükség, sőt fejlesztésben is
feltételezhetően a stagnálás lesz jellemző, miután Gönyünél fejlesztik a téli üzemi kikötőt.
Kemping Kc
Sziget ÖKO kemping
A tulajdonosok szándékának megfelelően a zárt, őrzött területen 250-300 db sátorhely,
ugyanennyi lakókocsi hely valamint 40-50 db 2*2 ágyas (kb. 45-50 m2-es) téliesített
bungalow, az ezekhez szükséges parkolóhely, szociális és kiegészítő épületek, büfék
kerülnek kialakításra. A termálvíz hasznosítására két szabadtéri fürdőmedence épül,
bővítési lehetőségekkel.
YCU kemping
A Duna árterében külföldi tulajdonos üzemeltetésében közvetlenül vízparton a sátras,
lakókocsis kempingezés területe - a vízi közlekedésre építve - a szükséges épületekkel és
létesítményekkel, bővítési igény nélkül.
Popey kemping
A töltés mentett oldali oldalán belterületen Kikötői út mentén a sátras és lakókocsis
kempingezés területe.
Gyermektábor Kgy
A Duna töltése mellett a Kikötői útról nyílóan téli-nyári üzemű ifjúsági gyermektábor
létesítését tervezik oktatási és egyéb kiszolgáló létesítményekkel.
Termál hotel Kth
Az ÖKO kempinghez kapcsolódóan a termálvíz épületen belüli gyógyászai célú
hasznosításával
3
db
100-150
szobás
hotelt
kívánnak
létesíteni.
Lótartás Kl
Zsejkepusztán a majori útról nyílóan a jelenleg is lótenyésztés, tartás területe a szükséges
kiszolgáló és egyéb létesítményekkel.
Településgondnokság Kg
A volt hulladéklerakó területének rekultiválását követően a településgondnokság - iroda,
raktár és egyéb - létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület.
Bányaterület Kb
János major területén tulajdonos szándékának megfelelő szabályozással.
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Különleges területek:
2003. 2005.
2010.
ha
I. ütem II. ütem
ha
ha

Sportpálya (meglévő) 1,6
035/1 hrsz egy része
sportterület
035/2,3 hrsz egy része
temető
rárói
0,75
bővítés
035/2.030/4
hrsz teljes egésze
ásványi
1,53
üzemi kikötő
3,20
-kemping
sziget ÖKO
-035/6,7,039 hrsz egy
része
YCU
2,00
Popey
1,00

2015.
III.
ütem
ha

0,25
1,70

Összes különleges ter

15,4

1,70

1,70

0,99

1,74
0,24

0,24
1,53

15,00

-1,8

15,4

1,70
5,6
43,15

-1,8

1,53
3,20
15,00

15,00

15,4

0,2
1,00
3,50
4,2
15,4

1,20

1,20

34,54

1,70
5,6
56,99

0,2
1,00
3,50
4,2

3,50
4,2
gyermektábor
termálhotel
035/31-32,035/5,033/3
hrsz egy része
1,20
lótartás
080/32 hrsz
településgondnokság
Jánosmajor bánya

belterület külterület összese
i határon belterület
n
belül
be
ha
ha
vonásáva
l
ha
0,25
1,85

0,24

10,43

A belterület nagyságát a különleges terület kialakítása a külterület rovására további 34,54 haral 16 %-kal növeli meg.
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Tervezett állapot belterületi mérlege
2002
2005
2010
2015 összesen
ha
I.ütem II.ütem III.ütem
ha
összes lakóterület
159
33,4
4,8
16,9
214,1
összes üdülőterület
8,4
12,1
2,5
2,7
25,7
összes különleges
4,13
4,13
terület
összes gazdasági
4,3
29
17,6
50,9
terület
közlekedési és közmű
9,22
3,99
1,8
1,8
16,81
terület
zöldterület
15 19,46
34,46
vizek, közcélú
3
3
vízlétesítmények
intézmény
1,25
0,75
2
belterület összesen
200
74
38,1
39
351,1
Megnevezés

47

%
61
7
1
14
6
11
0
0
100

1.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
1.2.1. Közlekedési és közmű terület: KÖ
Közúti közlekedés és közművek KÖu
A község közhasználatra szánt bárki által használható közúti közlekedés céljára és a
közművek elhelyezésére szolgáló terület, melyet az ingatlan nyilvántartás is közterületként
tart nyilván. A közlekedési és közmű területek vonatkozásában a közutak megépítéséhez
szükséges szélességű építési területeket biztosítottuk, azokon az OTÉK 26. §-a szerinti
kiszolgáló létesítmények építhetők.
A tervek új közlekedési utak és az ismert új közmű építéséhez szükséges területeket a
szabályozási terven az OTÉK által előírt minimális szabályozási szélességeken felüli
szélességű területekkel biztosítják.
Vízi terület: KÖv
A Duna folyó és területe.
A mentett oldali töltéslábtól 110 m-en belül építési munkát végezni csak az ÉDU
KÖTEVIFE előzetes egyeztetést követő engedéllyel lehet.
Az igazgatási terület felszíni víz elvezetéseit biztosító vízgyűjtő árkok funkciójukat
kielégítik, újabb vízlevezető árkokat külterületen nem szükséges építeni. A belterületen
viszont a meglévő árokrendszer rendszeres karbantartása, a problémás helyeken a víz
elvezetés megoldása elengedhetetlen.
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1.2.2. Zöldterületek Z
A belterületi zöldterületek növelése a terv egyik célja, figyelembe véve a növényzet
fiziológiai-biológiai-kondicionáló hatását.
A tervezett korlátlan közhasználatra szánt zöldterületek:
- közpark a Gombócos, Bárduna csatorna mentén tóval:
18,0 ha
- a feltöltött Budai tó:
0,21 ha
-játszóterek:
1 ha
- ásványi templom mögött:
0,25 ha
közpark összesen:
19,46 ha
Zöldterületi mérleg:
2003
meglévő zöldterület:
belterületi határon belül:
külterület belterületbe
vonásával
átminősítés zöldterületté
összes lakóterület:

2005.
I. ütem

15,00
-

19,00

15,00

0,46
19,46

2010.
II. ütem

2015.
összese
III. ütem
n
ha
15,00
19,00
0,46
34,46

Közhasználatra szánt közkert és közpark területei a fejlesztést követően összesen 34,46 ha
lesz, a tervezett belterület 15 %-át teszi ki.
Területén az OTÉK által megengedett építmények helyezhetőek csak el. A jelölt
zöldterületek
fenntartása,
ápolása
fontos
önkormányzati
feladat.
1.2.3. Erdő területek E
A meglévő erdők gazdasági ill. védelmi célúak.
Védelmi erdő (védett és védő) Ev
Védett erdő: a Fertő Hansági NP által kezelt Duna ártéri erdők helyrajzi szám szerinti
adatszolgáltatással.
A rendezési tervben védőerdőket terveztünk:
Belterületen:
- ásványi temető körül:
3,00 ha
- rárói temető körül:
1,50 ha
Külterületen:
- a település ény-i tervezett határán:
- a külterületi utak és csatornák mentén

10 ha
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A védelmi célú erdőket úgy kell kialakítani, hogy azok elsődleges védelmi funkciókon túl
közjóléti igényeket is ki tudjon elégíteni ill. esztétikailag is élményt nyújtson.
A szigetesen elhelyezkedő zöldfelületi elemeket a tervezett közparkokat, a védelmi erdőket
az út menti fásítások kötik össze egymással, így alkotva egy egységes zöldfelületi
rendszert.
A belterületi határokon a lakóterületek védelmére a mezőgazdasági területek felöl a helyi
adottságokat figyelembe véve 20-50 m-es védőerdősávok telepítését javasoljuk.
Javasoljuk a zöldfelületek fokozott karbantartását, felújítását kertépítészeti tervek alapján
szakszerű kivitelezéssel.
Gazdasági erdő: Eg
Belterületen gazdasági célú erdő a Győri út hédervári kivezető szakaszának baloldalán kb.
5,0 ha. A külterületen gazdasági erdők magántulajdonban vannak erdőtársulás formájában
művelve. Új erdők telepítését a minisztériumi ösztönzéseken kívül az önkormányzatnak
nincs lehetősége befolyásolni. Területükre a vadászati idény időtartama alatt korlátozott
használat vonatkozik.
Egészségügyi, szociális, turisztiakai: Ee
Kifejezetten ilyen célú erdő nem található a területen, de a meglévő gazdasági és védett
erdők bizonyos mértékig ezeknek a funkcióknak eleget tesznek.
Környezetvédelmi célok indokolják az utak, folyók menti fásítást és a mező védőerdősávok
telepítését.
Erdőterületi mérleg:
2003
2005.
2010.
2015.
összese
I. ütem
II. ütem III. ütem
n
ha
védett erdő: :
924
924
védő erdő:
4,50
10,0
14,50
gazdasági erdő:
29
29
összes erdőterület:
953
4,50
10,0
967,50
Az igazgatási területen a fejlesztést követően 968,50 ha erdő terület lesz, az igazgatási
terület 25 %-a.
1.2.4. Mezőgazdasági terület M
A növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat továbbá az ezekkel kapcsolatos
terményfeldolgozás és - tárolós ( továbbiakban mezőgazdasági hasznosítás) építményei
elhelyezésére céljára szolgáló terület.
Általános Má
A mezőgazdasági területeknél az integrált földhasználati rendszer a cél, amelynek alapelve
az, hogy a földet mindenhol arra és olyan intenzitással használják, amire az a
legalkalmasabb ill. amit károsodás nélkül képes elviselni.
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A településszerkezeti terven a Má általános mezőgazdasági területek közé tartoznak a
művelési ágak megkülönböztetésére hivatott eltérő színekkel és Ml legelő-rét (194 ha) és
az Msz szántó (1134 ha), jelölésű területek.
A mezőgazdasági termelésben a gabonatermelés dominál. Megjelentek a farmergazdálkodás
jelei, terménytárolók és mezőgazdasági géptárolók igényének építése. Az OTÉK módosítás
birtokközpont kialakításáról szóló rendelkezései erre lehetőséget biztosítanak.

Mezőgazdasági birtokközpont területe: Mbk
Birtoktest központjaként nagyobb mértékű (45 %-os) beépítettséget tesz lehetővé, csak a
lakosság ilyen irányú konkrét igénye esetén jelölünk ki.

Mezőgazdasági üzemi terület: Müz
A település északi határában lévő fertői Kikötői út mentén a töltés előtt a gyermek táborral
szemben nádgazdaság kíván területén működtetni a tevékenységhez szükséges építmények
és épületek elhelyezésével.
Kimutatás külterületi ingatlanok művelési ágból történő kivonására a rendezési terv
céljainak megvalósulásához.
Terület-felhasználás

I. ütem
ha

II. ütem
ha

III. ütem
ha

lakóterület fejlesztés
intézményterület
gazdasági terület:
üdülőterület:
különleges terület:
összesen:

7,90
4,3
12,1
34,3
58,6

15,40
29
1,4
45,8

5,40
17,6
2,7
0,24
25,94

1.2.5. Egyéb terület (vízgazdálkodással kapcsolatos)

tartalékter
ület
ha
3,35
-

3,35

V

Közcélú nyílt csatornák medre, partja V
Folyó vizek, medre és partja Vf
A Duna és annak ágrendszere, partja és ártere.
A Duna folyam és a partéltől számított 6 m-es sávját a fenntartási munkák végzése
érdekében szabadon kell tartani. Kerítést, építményt építeni, elhelyezni tilos. A partokban,
meder rézsűben történő bármilyen beavatkozás csak az ÉDU-KÖTEVIFE engedélyével
történhet.
Állóvizek medre és partja Vá
Az önkormányzati hivatal mögötti tó és a tervezett kemping egyik tavának vízfelületei és
partjai.
A Budai tó időközben feltöltésre került, területén zöldterületet alakítottak ki.
A tó partok éleitől számított 6 m szabályozott sávban mindennemű tevékenység (építés és
egyéb) csak az illetékes ÉDU KÖTEVIFE hozzájárulásával történhet.
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Közcélú nyílt csatornák medre és partja Vcs
A településen lévő kisebb vízfolyások és csatornák - Gombócos-Bár-Duna, a Porkolátoki, a
Parlagnyilasi, az Eperjesi2, az Ökörnyilasi, a Papcsucskai, a Jánosmajori és a Szavai
csatornák - a bagaméri Duna ágba vezetik a felszíni vizeket.
A Gombócos, a Zsejkei, Porkolátoki, a Parlagnyilási csatornák és a Szavai főcsatorna a
szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer részei.
Az ÉDU-KÖTEVIFE megbízásából a hullámvonal mérnökszolgálati Kft. 1999-ben
megtervezte a Porkolátoki-csatorna vízellátását. A rendezési terv készítése során a terv
megvalósításának lehetőségét a helyszükséglet figyelembe vételével, szabályozási
vonalakkal biztosítottuk. A terv átdolgozására az Egres utca és a Kecsege utca közötti
szakaszon van szükség a 45-ös számú tömb lakóterületként hasznosíthatósága miatt.
A külterületen meglévő utakhoz kapcsolódó vagy attól teljesen független természetes
kialakulású felszíni vízelvezető árkok. Ezek mindkét parti élétől számított 3-3 m
szabályozott sávban mindennemű tevékenység (építés és egyéb) csak az illetékes ÉDUKÖTEVIFE hozzájárulásával történhet.
Vízbeszerzési területek és védőterületeik Vv
Az igazgatási területen 1 db vízműkút van.
1.2.6. Tartalék terület T
Terület-felhasználási egységenként hosszú távon megvalósítandó terület-felhasználási
célkitűzés területe.
Lakóterületek: TL
A település ény-i részén a Keskeny földeken: 13 ha
0270/1, 0274/3 hrsz-ok teljes egészében 0274, 0269/10, 02/3,10, 08/4 hrsz egy része.
1.2.7. Övezeti arányok területi mérlege (Megjegyzés: a dőlt betűs adatok becsült értékek)
Külterületi mérleg
most tervezett összesített
megnevezés
ha
ha
%
közlekedési és közmű terület
138,74
-46,76 91,98
3
erdőterület
953
14,5 967,5 27
mezőgazdasági terület
szántó
1133,5
-130,34 1003,2 28
nádas
3,78
3,78
0
gyümölcsös
0,38
0,38
0
gyep, rét, legelő
193,6
193,6
5
János major
6
6
0
egyéb vízgazdálkodási terület
1286
12
1298 37
külterület összesen
3715
-150,6 3564,4 100
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1.3. A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS
A településrendezési terv készítése során a Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a
10/2005.(VI.24.) számú rendelettel megalkotott, illetve a 85/2005.(VI.10.) számú
határozattal elfogadott a GYMS Megyei Területrendezési Terv előírásait figyelembe vettük.
1.3.1. Műszaki infrastruktúra hálózatok
Az Országos és Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/- 5 %-kal tér el a Megyei
Területrendezési Terv szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal változattól.
1.3.2. Megyei övezet területe
A megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső részének változása
legfeljebb +/- 5 %.
1.3.3. Folyamatos kapcsolódás lehetősége
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok nyomvonalának
meghatározásánál biztosítottuk a szomszédos települések határán folyamatos kapcsolódás
lehetőségét.
1.3.4. Országos Terület-felhasználási kategóriák
A Megyei Terület-felhasználási szabályoknak megfelelően a település közigazgatási
területére teljesülnek.
1.3.5. Országos övezetek
A Megyei Területrendezési Tervben szereplő csúszásveszélyes, vízeróziónak valamint a
széleróziónak kitett terület övezetét az igazgatási területen bejelöltük.
Övezeti mérleg
most tervezett összesített
megnevezés
ha
ha
%
közlekedési és közmű terület
138,74
-46,76 91,98
2
zöldterület
15
19,46 34,46
1
erdőterület
953
14,5 967,5 27
mezőgazdasági terület
szántó
1133,5
-130,34 1003,2 28
nádas
3,78
3,78
0
gyümölcsös
0,38
0,38
0
gyep, rét, legelő
193,6
193,6
5
János major
6
6
0
egyéb vízgazdálkodási terület
1286
12
1298 37
beépítésre nem szánt terület
3730
-131,14 3598,9 100
összesen
Megjegyzés: a dőlt betűs adatok becsült értékek
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1.3.6. Térségi övezetek
a) Védett természeti terület: a 3/1 számú melléklet tervlapjai szerint a táj- és
környezetvédelmi alátámasztó munkarész tervlapjára átvezettük.
b) Védett természeti terület védőövezete: a 3/1 számú melléklet tervlapjai szerint a táj- és
környezetvédelmi alátámasztó munkarész tervlapjára átvezettük (a Duna erdővel fedett
ártere).
c) Természeti terület: a 3/1 számú melléklet tervlapjai szerint a táj- és környezetvédelmi
alátámasztó munkarész tervlapjára átvezettük.
d) Ökológiai (zöld) folyosó: a 3/1 számú melléklet tervlapjai szerint a táj- és
környezetvédelmi alátámasztó munkarész tervlapjára átvezettük.
e) Kiemelten fontos érzékeny természetvédelmi terület (igazgatási területen nincs)
f) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: ( a terv szerint nincs)
g) Komplex tájrehabilitációt igénylő terület: (a terv szerint nincs)
h) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület: a 3/4 számú melléklet szerint az egész
igazgatási terület.
i) Tájképvédelmi terület: a 3/5 számú melléklet szerint az igazgatási terület mentett oldali
része.
j) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálata alá vonható terület: a 3/5 rajzi
melléklet szerint berajzoltuk.
k) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség – védelmi terület: a 3/7 rajzi melléklet
szerint nincs.
l) Felszíni vizek minőség – védelmi vízgyűjtő területe: nincs.
m) Rendszeresen belvízjárta terület: a 3/9 rajzi melléklet szerint berajzoltuk.
n) Hullámtér és nyílt ártér: az Öreg-Duna ártere.
o) Csúszás/felszínmozgás veszélyes terület: nincs.
p) Vízeróziónak kitett terület: nincs.
q) Széleróziónak kitett terület:nincs.
r) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület: a II. csoportba tartozik a teljes igazgatási
terület.
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Munkaszám:
Leíró:
Dátum:

MMI_R.03.07
Somlai Zsanett
2005.11.

ÁSVÁNYRÁRÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
03. Tartalomjegyzék
I.2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
I.2.1. MŰSZAKI LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
TÁJ - és TERMÉSZETVÉDELEM
KILÁTÁS- ÉS LÁTVÁNYVÉDELEM
KÖRNYEZETVÉDELEM
KÖZLEKEDÉS
KÖZMŰELLÁTÁS, HÍRKÖZLÉS

55
61
64
64
67
72

I. 2.2. TERVLAPOK
KISTÉRSÉGI KÖRNYÉKTERV

TSZ-Á1

M=1:

50 000

TÁJ és KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV

TSZ-T1

M=1:

10000

KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI TERV
-KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI TERV
-ÚT KERESZTSZELVÉNYEK

TSZ-K1
M=1:
TSZ-U1,U2 M = 1 :

4000
200

TSZ-Kv1
TSZ-Ksz1
TSZ-Kg1
TSZ-Ke1

4000
4000
4000
4000

KÖZMŰ FEJLESZTÉSI TERV
-VÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ KÖZMŰ TERV
-SZENNYVÍZ KÖZMŰ TERV
-GÁZ KÖZMŰ TERV
-ENERGIAELLÁTÁSI TERV

M=1:
M=1:
M=1:
M=1:
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1. KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A kulturális örökség fogalom körébe tartozó javakra és az ezekkel kapcsolatos mindenféle
tevékenységre a 2001. LXIV. törvény Általános rendelkezései és a Régészeti örökség
védelme fejezeteinek előírásai vonatkoznak.
1.1. Vizsgálat: a hatástanulmány tartalmi követelményeiben szereplő kulturális örökvégi
elemek számbavétele és állapotának részletes ismertetését a műszaki leírás
Településrendezést meghatározó jelenlegi állapot vizsgálatának 7. fejezete Kulturális
örökségvédelem címszó alatt tartalmazza.
1.2. Változtatási szándékok: a tér – és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi
vagy grafikus megjelenítése
(1) A kialakult településhálózat csak fizikai értelemben bővül a meglévő kiépítetlen
utak mentén. A tájhasználatban a tervezett új terület-felhasználások védelem
szempontjából zavart nem keltenek.
(2) A településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változások a műszaki leírás
egyéb fejezeteiben kerültek ismertetésre.
(3) Az infrastrukturális változások a műszaki leírás egyéb fejezeteiben kerültek
ismertetésre.
(4) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása a műszaki leírás egyéb
fejezeteiben kerültek ismertetésre.
1.3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével

1. történeti településhálózati következmények, a tervezett fejlesztések a kialakult
településhálózat szerves folytatásaként a meglévő földutak mentén valósulnak
meg. A fejlesztések nem befolyásolják a kialakult szigetközi településhálózat
viszonyait, kapcsolatrendszerét, még annak ellenére sem, hogy az Ásványráróhoz
tartozó Dózsa György út Hédervári igazgatási területre eső nyugati oldalán
tervezünk lakóterületet kihasználva az út meglévő kiépített közművesítettségét.

2. természeti, táji hatások, a települést keletről elkerülő tervezett új gyűjtőút kiváltja
a településen átmenő jelenlegi ártéri fakitermelés nehéz gépjármű teherforgalmát.
Az út menti területek felértékelődését kihasználja a képviselő testület az út déli
oldalán a település keleti határán létesítendő lakóterület kialakításával. Az érintett
csemetekert és mezőgazdasági területek beépítése csak kitolja az épített környezet
határait, minőségi változás nem történik.

3. a településkép feltárulásának változásai, a településkép a települést Győr felől
megközelítve jelentős minőségi változáson megy keresztül a balról tervezett
gazdasági terület zöldfelületi védőerdősávja és a jobbról kialakítandó termál hotel
idegenforgalmi központ feltételezhetően kertészeti eszközökkel megvalósított
területe. A Mosonmagyaróvár felől a bal oldalon tervezett lakótelkek kertvégei a
maguk gyümölcsfáival biztosítják a melléképületek kedvezőtlen megjelenését,
mivel azokat takarják. A települést Lipótról megközelítve balról az üdülő ill.
lakóterületek a meglévő rét művelési ágú területnél kedvezőbb beépített
környezeti jellemzőkkel, a jobb oldalon a kis parcellás mezőgazdasági művelési
ágú területeket követően a kommunális szolgáltató telephelye előtti védőerdő
jelenti a település feltárulkozását.
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4. régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának
vagy pusztulásának lehetőségei: A településen jelentős régészeti lelet, vagy
lelőhely nem található. A régészeti leletek előbukkanásával lehet számolni, mely
a vonatkozó törvény szerinti védettséget élvezi.
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
(2001. évi LXIV. tv. 11. §). A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden
az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával
járó tevékenység végzéséhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes
(hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2)
bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai)
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak
akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy
fennáll a megsemmisülés veszélye.

5. történeti térbeli rendszerek alakulása, a Szigetköz szomszédos településeinek
művi és régészeti értékvédelmének szerve része

6. műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőgének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település
életében,
a templom hitélet központja, társadalmi szempontból fontos, esztétikai
megjelenésében számottevő a településen keresztül vezető út mellett zöldterülettel
körülvéve kellemes színfoltja az épített környezetnek

7. műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei,
a római katolikus templom - a plébánia tulajdona - állami
segítségre pályázva kívánja az időszakos karbantartásokra a
pénzügyi eszközöket megteremteni, kiegészítve így saját forrásait
a kálváriát az önkormányzat a környezetének rendbetételével
egyidőben csak pályázaton elnyert összegekkel tudja felújítani
pénzügyi helyzetére való tekintettel

8. településkarakter változásának hatásai, megmarad a jelenlegi falusias földszinti
legfeljebb tetőtér beépítéses kertes családi házas jellegű fésűs beépítéssel

9. környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései, a
fejlesztések megvalósulása esetén konkrét vizsgálatokkal lehet elemezni

10. Kárenyhítés lehetősége, költségei: a művi értékvédelem időszakos
karbantartásának elmaradása állagukban jelentős romlást eredményezhet
Biztosítani szükséges a rendszeres karbantartáshoz szükséges pénzügyi
forrásokat. 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.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző feltárások folyamán a
beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog
munkaerő biztosítása.
1.4. Közérthető, egyértelmű elbírálásra alkalmas összefoglaló:
A rendezési tervben közölt fejlesztések méretüknél, jelentőségüknél fogva – figyelembe
véve a kulturális örökségvédelmet - nem veszélyeztetik a felszín feletti művi értékeket,
sem a régészeti lelőhelyeket. Nem akadályozzák meg azok későbbi feltárását,
bemutathatóságát.
1.5. A rendezési terv vezető településtervezőjeként nyilatkozom, hogy a tervezett megoldás
megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak, és hatósági előírásoknak.
1.6. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
1.6.1. ORSZÁGOS:
A településen egyedi országos védettségű műemlékek:
-Ásványráró római katolikus templom Rákóczi u. 57. sz. 267 hrsz Törzsszám: 3726
- Ásványráró, kálvária
032 hrsz Törzsszám: 3728
A területükön építési tevékenységet csak az Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, mint
hatóságtól kért építési engedély alapján lehet végezni. A közvetlen szomszédos területeken
végzendő építési munkáknál az építési engedélyezési eljárásban, mint szakhatóságot be kell
vonni.
1.6.2. HELYI:
A helyszíni szemlék alapján, és az érvényben lévő rendezési tervben helyi védelem alá
javasoljuk vonni - a képviselő testület döntése szerint - az alábbi lakóházakat:

9. Sport u. 4.
10. Halász u. 5.
11. Deák u. 27.
12. Deák u. 35.
13. Templom (955 hrsz)
14. Egres u. 30.
15. Egres u. 32.
16. Hajós u. 8. szám alatti épületek.
A Hajós u. 8. Sz. 185/1 hrsz-ú ingatlanon lakóépületet tájházként közhasználatúvá
javasoljuk.
9. Ásványi kereszt 332 hrsz közterületen,
10.Zsejkepusztai kereszt 068/6 hrsz közterületen,
11. Rákóczi u. 38. sz. alatti épület

____________________________________________________________________________________________
MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. Győr
Ásványráró 33/2005.(XI.24.) KT határozattal elfogadva.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM

58

Nevezett épületek, építmények felújítása, bővítése az építészeti értéküket nem csökkentheti.
Nevezett építményekkel, természetvédelmi értékekkel és területükkel kapcsolatosan az
önkormányzat - a helyi területi és egyedi védelem alá helyezésről szóló - rendeletében
előírtak szerint kell eljárni. Az önkormányzati rendelet elkészültéig az épületeket,
építményeket, természetvédelmi értékeket jelenlegi állapotukban meg kell őrizni.
A településkép javításához szükséges ezen épületek és építmények területének és a
körülötte lévő épületegyüttes telkeinek - beépítési terv alapján - kertészeti eszközökkel
történő rendezése. Az utca képek jelenlegi egyhangúságát fásítással, kertészeti eszközökkel
lehet változatossá tenni.
1.7. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG (Takács Károly régész)
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlékek esetében hatóságként, műemléki
környezetben és régészeti lelőhelyeken szakhatóságként jár el (először szakhatósági
állásfoglalást kell kérni). A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a
régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:
1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek.

1)

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Tv.12. §.)
Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben megbolygató
tevékenység végzéséhez a KÖH hatósági engedélye szükséges, függetlenül az adott
beruházást egyébként engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH
határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az
adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében
határozatban) foglaltakat kell követni és betartani. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés

a) pont)
Tudomásunk szerint a tervezési területen nincs védett régészeti lelőhely és védetté
nyilvánítási eljárás nincs folyamatban.
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyek (Tv.7.§. 17.;71.§.a)pont)
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (2001. évi
LXIV. tv. 11. §)
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye
szükséges. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai)
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal 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 földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - el
kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit
aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. (2001. évi LXIV. tv. 22. §
(1)-(2) bekezdések)
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett
tevékenységekre is, amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi
érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni
kell. A Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére,
kisajátítás kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. (2001. évi LXIV. tv.
22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. §)
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását
eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a
bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió
forintig terjedhet. (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet)
3) Régészeti jelenség:. Egykori Wenckheim kastély
Leírás: (09/3, 010. hrsz).
Forrás: Takács Károly régész adatszolgáltatása
4) Régészeti jelenség: Parlagnyílási-csatorna
Leírás: (033/1-3, 035/4-5, 039/34. hrsz).
Forrás: Takács Károly régész adatszolgáltatása.
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Régészeti érdekű terület (Tv.7.§.14.)
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. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is feladatot kap.
(2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont)
Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell
hagyni és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg
illetékes múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési
kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt
terheli. A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A
szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált
lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni. (2001. évi LXIV. tv.
24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. §)
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem
lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben
okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya
alá esik). (2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. §)

4)

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása alapján a tervezők a két régészeti
jelenség környezetében, mint régészeti érdekű területen feltételezik egyéb régészeti
védelem alá tartozó leletek felbukkanását. A fejlesztések jelenlegi stádiumában a
tervezőnek nem áll módjában konkrét eredményekkel szolgálni, azok az építkezések
megkezdésekor kerülhetnek felszínre. Nemcsak a régészeti érdekű területen várhatók
mélyépítési munkálatok során ilyen leletek, hanem bárhol, melyek felbukkanása esetén a
vonatkozó törvény szerint kell eljárni.
Régészeti emlék (Tv.7. §.13.)
A településen lelet előkerüléssel a fenti (2) pontban megjelölt területeken kívül nem ismert
régészeti emlék.

5)

Azonosítatlan lelőhelyek:
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek Ásványráró környékén,
amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem
lehet lokalizálni, az ilyen jellegű lelet-előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk
számon. Mivel az azonosítatlan lelőhelyek érdemben nem befolyásolhatják a
hatásvizsgálat eredményét, ezért nem tárgyaljuk őket.

6)

Védettség
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védettséget élveznek. Ásványráró területén
külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely jelenleg nincs.
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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 feltárások folyamán a beruházók
számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő biztosítása.

2. TÁJ - és TERMÉSZETVÉDELEM
A táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot
és a jellegzetes felszíni alakzatokat, a természetes vízfelületeket, a nádasokat és vizes
élőhelyeket (tavak, vízfolyások, holt medre, források), a mezőgazdasági termelés számára
kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát, a kulturális
vagy történeti szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket (kunhalmok, földvárak,
rommezők) a termőföld hasznosítása, a meliorációs tervek készítése és végrehajtása,
valamint egyéb tevékenységek végzése során meg kell őrizni.
Ásványráró
tájvédelmére
hangsúlyosan
érvényes,
hogy
csak
helyes
környezetgazdálkodással együtt képes elérni céljait.
A Szigetköz teljes területe a Megyei Területrendezési Terv alapján Tájképvédelmi Terület
övezete.
A táj rendezés sikere gyakran a település környezet-rendezésének függvénye, mely
magában foglalja többek között a település zöldfelületi rendszerének kialakítását és
karbantartását. Ezek mind az ember jó közérzetéhez, egyszersmind tisztább, egészségesebb
környezetének kialakításához nélkülözhetetlenek.
Az utcák fásítása - nem esztétikailag, hanem közegészségügyileg is fontos, csak
utcafásításra alkalmas fa fajok telepítése megengedett (fásítási terv készítendő).
Közpark, közkert - létrehozásuk, rekonstrukciójuk csak szakember bevonásával történhet.
Törekedni kell az őshonos fafajok kiválasztására. Védőfásításokat szakember által
javasoljuk megtervezni, tájba illő őshonos fa-és cserjefaj ajánlott. Az illegális
szemétlerakodók tilalmának elrendelése.
A zöldfelületeket belterületen funkciójuk és használatuk módja szerint tervezett állapot a
végleges megvalósulás esetén a meglévő és a tervezett területeket együtt három
csoportban részletezzük:
1. korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek (zöldterületek):
- meglévő:
-játszóterek
közpark a Gombócos, Bárduna csatorna mentén tóval:
- a feltöltött Budai tó:
- ásványi templom mögött:
közpark összesen:
meglévő utak zöldterületei:
- tervezett utak zöldterületei:
zöldterületek összesen:

15,0 ha
1,0 ha
18,0 ha
0,21 ha
0,25 ha
34,46 ha
4,5 ha
kb 1,50 ha
39,46 ha
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2. korlátozott közhasználatú zöldfelületek:
- meglévő:
- rárói temető bővítése:
összesen:
3. közhasználat elöl elzárt zöldfelületek
- meglévő:
- családi házak kertje:
- üdülő telkek kertje:
- gazdasági terület:
- különleges terület:
közhasználat elöl elzárt zöldfelületek összesen:
Zöldfelületek belterületen mindösszesen:

62

2,28 ha
0,24 ha
2,52 ha
105,85 ha
16,80ha
5,65ha
25,0ha
13,4ha
71,70ha
113,68ha

108 m2/fő közpark biztosítja a lakók korlátlan közhasználatú zöldterületét ami a 10
m2/lakos lakóterületi közpark és sportterület valamint a 10 m2/lakos közpark, összesen
min. 30 m2/lakos kívánatos értéket a tervezett zöldfelületek kiépítése után megvalósítható.
.571 m2/fő zöldfelület jut egy lakosra a terv megvalósulása esetén,
Javasoljuk a zöldfelületek fokozott karbantartását, felújítását kertépítészeti tervek alapján
szakszerű kivitelezéssel.
2.1. ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI) TÁJ-ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A településen országosan védettek:
A Duna ártere a teljes közigazgatási területen belül tájvédelmi körzet a Fertő-Hansági NP
adatszolgáltatása alapján.
Gy-M.-S. megye területrendezési programjában védett természeti terület és értékek:
Gyűrűs ér melléke (Kucsérok, Varas-tó, Szárcsás tó):
Ásványráró határában elterülő 251 ha-os védett terület 33 %-a gyep, 1 %-a nádas és
12 %-a vízfelület (egykori Duna ágak. Jellemző a területre az itt költő gazdag madárvilág.
Lipótrenyhei, Ásvány-tölösi, Bár-Dunaér és a Bokrosi-ér felső szakaszának melléke:
A terület 70 ha, amelynek 26 %-a erdő, 62 %-a rét és legelő, 12 %-a nyílt víztükör,
mocsár, egykori Duna ágak, - erek, ma holtágak, vizesárkok, csatornák, tocsogók. Több
védett szitakötőfaj mellett egyedüli magyarországi előfordulási helye a vízifátyolkának.
Ráró-vadaskerti erdő és a Bokrosi-ér alsó szakaszának melléke:
A terület 90 ha, aminek 55 %-a erdő, 22 %-a gyep, 12 %-a nádas és 11 %-a vízfelület. Az
erdő különleges természeti értéket képvisel.
Rárói fekete nyárfa
A Szigetköz legöregebb és legméretesebb fekete nyárfája.
A Mosoni-Duna menti települések komplex térségi
természetvédelmi terület és értékek:

koncepciójában

védett

Zsejkei csatorna torkolata: A legmélyebb vonalban belvízlevezető csatornaként
funkcionál, melyet időnként kotornak. Fontos szerepet tölt be, mint ökológiai folyosó.
Vízpótlása megoldott.
A védett természeti területek védőövezetei tekintetében a véleményezési eljárás során
kikérjük az érintett NP véleményét.
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2.2. HELYI TÁJ-ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Az erdők egyrészt védelmet, élőhelyet biztosítanak értékes, ritka természeti értékek
számára, másrészt az erdei ökoszisztémák maga is természeti érték, amely védelemre
érdemes. Az erdőgazdálkodás és a természetvédelem között még ma is fennálló
konfliktusok feloldásához kompromisszumokra van szükség.
A képviselő testület a tervező által javasolt helyi táj-és természetvédelmi értékeket nem
fogadta el.
Az erdők területeinek élővilága meghatározó, a területen vadásztársaság folytat komoly
vadászati tevékenységet.
2.3. JELENTŐS BEAVATKOZÁS A TÁJHÁZTARTÁSBA
A művelési ág megváltozása (pl. gyepből vagy erdőből szántó), a felszín alatti vizek
„szabályozása” lokálisan éppen olyan jelentős lehet mint bárhol a termelésből való kivonás
ill. a beépítés. A legdrasztikusabb tájháztartási beavatkozás a termőréteg eltávolítása vagy
a mély fekvésű ökológia kiegyenlítő felületek feltöltése valamint a bányagödrök
ellenőrizetlen anyagú feltöltése.
Javasoljuk mindenféle építménynél a földszinti padlóvonal helyes megválasztásával az
épületek tájba illesztését, a termőréteg gazdálkodást körültekintően elvégezni, óvakodni a
felesleges és nagymértékű tereprendezésektől. Javasoljuk a bányagödrök, mélyedések
töltését csak indokolt esetben szerves anyag mentes földdel, a felszín alatti vizek
elszennyeződésének megakadályozásával és csak rekultivációs tervek készítésmegvalósítása, az utóhasználat szakhatósági egyeztetése esetén engedélyezni.
Javasoljuk azokon a területeken ahol jelenleg mélyfekvésű szántók találhatók
visszaállítani a rét gazdálkodást.
2.4. VIZUÁLIS, ESZTÉTIKAI KONFLIKTUSOK
Az esztétikai szempontok a gazdaság fejlődésével előtérbe kerülnek. A környezetben, a
tájban, a településben esztétikai értelemben is vissza tükröződik az ott élők életmódja,
foglalkozása, műveltsége, szokása, világnézeti hovatartozása ill. akarnoksága .
A településkapuk tudatos kialakításának hiánya.
Győr felöl érkezve facsoportokkal szabdalt mezőgazdasági művelési tájból balról a
hidroglobuszt is magába foglaló területe a belterületen egy építőanyag-kereskedés
telephelye és kisebb kereskedelmi - részben felújított épületekkel - jobbról a műemléki
kálvária és az előtte lévő facsoportok fogadják az ideérkezőt. A tervezett termál hotel
megvalósulása esetén új, gondozott területek képe fogadja és kíséri végig az úton
közlekedőt.
Javasoljuk a község fő út menti fásítással kedvezőbb megjelenésű kialakítását.
A Hédervár felől érkezőt balról egy háromszögben kialakult Győri úti családi házak
rendezetlen kertvégei melléképületekkel tarkított képe kedvezőtlen, majd tovább rendezett
emeletes épületek képe jelenik meg. Jobbról a meglévő kerékpárút mellett erdős, fás részt
követően családi lakóházak fogadják az érkezőt.
Javasoljuk balról a háromszögben - ahol az autóbuszváró épülete is van- területét rendezni
valamint szakszerű növényzet telepítés megtervezését és kivitelezését az utakon érkezők
fogadására.
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3. KILÁTÁS- ÉS LÁTVÁNYVÉDELEM (művi és táji)
Művi látványvédelmet érdemel az országos műemlékileg védett és helyi védelemre javasolt
épület és környéke.
A Duna folyó töltéséről elénk táruló természetes vízparti látvány.
4. KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezetvédelem pozitív hatása csak hosszabb távon tud érvényesülni. Megléte
elsősorban a község lakóinak érdekében áll, ezért a helybéliek és az önkormányzat anyagi
szerepvállalása nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a lakók magukénak érezzék a falu
környezetének védelmét, pozitív hozzáállásuk nagyban elősegítheti egy rendezettebb
környezet meglétét.
Hulladék elhelyezése tekintetében szükséges felszámolni illegális szemétlerakó helyeteket.
Meglétük erősen talajszennyező, valamint fertőzőveszélyes. A szakszerűtlen szemétlerakás
nemcsak a környezetet nem kíméli, hanem esztétikailag is visszataszító látványt nyújt.
Javasoljuk megfontolni képviselő testületnek, hogy pénzügyileg is támogassa az igazgatási
területen keletkező hulladék elhelyezését kijelölt hulladéktelepeken.
Védőerdő telepítésére szükség az eltérő területhasználatú területek között, valamint az új
építési telekosztásoknál.
A területhasználat során arra kell törekedni, hogy a lakóterületeken csak a lakó, ill. az
alapellátáshoz szükséges intézmény és szolgáltató funkció kapjon helyet a területhasználati
konfliktusok megelőzése érdekében.
Amint a vizsgálatoknál már említettük az önkormányzat környezetvédelmi program
valamint zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályzata kidolgozás alatt van.
4.1. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
A meglévő levegőtisztasági állapot megtartása ill. javítása a település rendezési feladatok
első rendű célja, ezért közvetlenül vagy közvetetten káros mértékű légterhelést okozó
termelő üzemek, létesítmények építését az Önkormányzat külön elbírálás alapján vizsgálja,
szakhatóság bevonásával.
A környezeti hatásvizsgálatot a 47/2004. (II.18.) Korm rendelet által módosított
20/2001.(II.14.) Korm. rendeletben meghatározott - a
környezeti hatásvizsgálat
elvégzéséhez kötött tevékenységek körébe tartozó - a környezetre jelentős hatást gyakorló
tevékenységekről ill. létesítményekről kell készíteni.
Az emissziós határértékeket a a 47/2004. (II.18.) Korm rendelet által módosított 21/2001.
(II.14.) Korm. rendelet végrehajtási rendeletei szerint kell meghatározni.
Az imissziós határértékeket (egészségügyi, ökológiai) a mód. 14/2001. (V.9.) KöM-EüMFVM együttes rendelete tartalmazza.
A fentiekben nem említett a levegő tisztaságát szolgáló kérdésekben a hatályos vonatkozó
rendelkezések szerint kell eljárni.
Útmenti levegő szennyezés és zajterhelés az önkormányzatnak a járművek rossz műszaki
állapotából származó levegőszennyezés ellen csak a passzív védekezés lehetősége
kínálkozik.
Javasolunk az önkormányzat szervezésében megvalósítani egy fásítási programot, amely a
minden építési telek utcafrontján 5 m-enként telepítendő fák önköltségét vállalja.
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A szabályozási előírásban előírt belterületi fásítás jelentősen hozzájárulhat a
levegőtisztaság további fokozásához.
Lombégetés: jogszabályilag tilos.
Javasoljuk telken belüli komposztálás előtérbe helyezését, esetleg rendeletileg is, a
komposztálni nem akarók részére közterületen lombgyűjtő konténerek kihelyezésével a
központi komposztálás megvalósítását és a komposzt közterületi újra felhasználását a
gyenge termőhelyi adottságú (a homokos altalaj) feljavítására.
Bűzkeltés az állattartásból (szarvasmarha, sertés) bűzkeltés környezetre gyakorolt hatása.
Javasoljuk belterületen az önkormányzati Állattartási rendeletében korlátozni az állattartási
tevékenységet, az állattartó telepen a trágya tárolási idejének minimumra redukálását,
védőerdők telepítését ill. a meglévők kiegészítését.
4.2. ÉLŐVILÁG
Allerogén anyagok keletkezése a parlagfű allergiát, a fűfélék virága szénanáthát, a hazai
nyarak virága viszketegséget okozhat.
Javasoljuk a parlagfű lakóterület közeli szaporodásának megakadályozását, a szöszöző
haza nyárfák más fafajra történő fokozott cseréjének előirányzását.
Fertőzésveszély és állategészségügyi hatások
Hulladéklerakó helyeken a rágcsálók elszaporodása, máshol a kóbor kutya, a szúnyog vagy
éppen a háziállat betegségek okozhatnak az emberre is veszélyes mértékű fertőzést.
Javasoljuk a rágcsálók, rovarok inváziószerű elszaporodását még idejében megakadályozni
a közegészségügyi, az állatvédelmi és növényvédelmi szakemberek segítségével.
A szabályozási előírásban kötelezően előírt belterületi fásítás is jelentősen hozzájárulhat a
levegőtisztaság további fokozásához.
4.3. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM
Regionális jellegű szennyező forrás a térségben nincs. A közúti közlekedésből származó
füstgázkibocsátás a forgalmi utaknál szakaszán zavaró hatású. A fő utakra zajvédelmi
szempontból előírt nappali 65 ill. éjszaki 56 dB határértékeket a szabályozási szélesség
biztosításán túl zajvédő- és porvédő háromszintű (fásítással, bokrosítással és
aljnövényzettel) növényzet telepítésétével biztosítani kell.
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 8/2002. (III.22.) KöM- EüM
együttes rendelete rendelkezik.
Az út fásítás mellett javasoljuk az előkertek védelmi jellegű növény telepítését, olyan
növényekkel amelyek kiemelkedő porfogó, zajfogó képességekkel rendelkeznek (pl.
Viburnum rhytidophyllum).
4.4. GYÓGYHELYEK HATÁRA: a településen nincs.
4.5. VÍZ-ÉS TALAJVÉDELEM
A talajvíz szennyezettségét a meglévő derítő-szikkasztókból és a háztáji állattartásokból
nyeri, legfontosabb feladat ezek mielőbbi megszüntetése és a kiépített szennyvízcsatorna
rendszerbe terelése.
Az intenzív talajművelésnek köszönhetően az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű
műtrágya mosódott be az altalajba. A nyolcvanas évek végétől a felhasznált mennyiség
jelentősen csökkent.
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4.5.1. Vízvédelem
A vízgazdálkodási feladatokat a felszín alatti vizek és a felszíni vizek vízminőségének
védelme határozza meg. A Megyei Területrendezési Terv szerint kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, felszíni szennyeződésre érzékeny.
A felszíni vizekbe csak a mindenkor hatályos előírások határértékeinek betartásával
vezethető csapadékvíz és szennyvíz a 3/1984.(II.7.) OVH rendelkezés VI. vízminőségi
területi kategóriára előírtaknak megfelelően, figyelemmel a 220/2004.(VII.21.) Kormány
rendeletre. A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk
szabályairól a 9/2002. (III.2.) KöM-KöViM e.r. rendelkezik.
Lakó és gazdasági terület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a 204/2001.(X.26.)
Kormány rendelet által előírt küszöbértékek határértékeinek betartásával.
Az állattartó telepek további működésénél az irányadó jogszabályok 219/2004.(VII.21.)
Kormány rendelet és a 49/2001.(IV.3.) / szerint kell eljárni.
A felszín alatti vizek vízminősége védelme érdekében a felhagyott, tönkre ment
vízbeszerzési helyeket szakszerűen el kell tömíteni, a bányagödröket, hulladéklerakási
helyeket rekultiválni kell, a hidrogeológiai védőterületen és védőidomon előírt
korlátozásokat be kell tartani, a belső védőterületet kötelező kisajátítani.
A felszín alatti vizek védelme érdekében mielőbb meg kell szüntetni a házi
szennyvíztárolókat és a meglévő szennyvízcsatornára az épületeket rá kell kötni. A
talajvízszint kb - 1,50 m-ig, változó).
A bel-és külterületi felszíni vizeket a kisebb társulati kezelésben lévő csatornák, helyi
vízlevezető árkok, csatornák vezetik le.
A medrek parti sávjai tekintetében a vonatkozó 46/1999. (III.18.) sz. Korm. rendeletben
foglaltak az irányadók.
A település ivóvízigénye egyedi vízművel biztosított.
A településen kiépített szennyvíz hálózat üzemel, szennyvíz befogadó telephely a
hédervári tisztítómű.
Szennyvizet közvetlen a vízfolyásba vezetni csak előzetes tisztítás (olaj-, homok,törmelékfogó stb.) után a KÖVIZIG ellenőrzésének segítségével szabad.
Az igazgatási területen a mélyen fekvő, magas talajvízszint okozta vízállásos belvizes
területeket megfelelő tárolási és elvezetési rendszer kiépítésével, azok folyamatos
karbantartásával lehet kezelni.
4.5.2. Föld-és talajvédelem
Cél az integrált földhasználati rendszer, mely szerint a földet mindenütt arra és olyan
intenzitással használják amire az a legalkalmasabb ill. amit károsodás nélkül tud elviselni.
A szántó területek 75 %-án belterjes gazdálkodás folyik. A művelési ág változtatás az arra
alkalmas területek külterjesítésen kívül gyepesítéssel, erdősítéssel történhet. Gyümölcsös
terület az igazgatási területen csak kis mértékben fordul elő.
Az igazgatási területen belül jelentősebb eróziós kártételű területekről nincs tudomásunk, a
defláció és erózió veszélyeztetett talajok megkötésére erdősávokat tervezünk.
A Talajvédelmi Állomás nyilatkozata alapján a belterületi bővítések külterületi irányban
ütemezetten kerülhetnek felhasználásra.
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Hulladék elhelyezése tekintetében szükséges felszámolni az illegális szemétlerakó
helyeteket. Meglétük erősen talajszennyező, valamint fertőzőveszélyes. A szakszerűtlen
szemétlerakás nemcsak a környezetet nem kíméli, hanem esztétikailag is visszataszító
látványt nyújt. Javasoljuk megfontolni képviselő testületnek, hogy pénzügyileg is
támogassa az igazgatási területen keletkező hulladék elhelyezését kijelölt hulladéktelepen.
Javasolunk egy hulladékudvar kialakítását a tervezett településgondnokság területén.
4.6. LAKÓÉPÜLETEK KÖZELSÉGE A KÖRNYEZETI ÁRTALOM A KÖRNYEZETI
ÁRTALOM KELETKEZÉSI HELYÉHEZ
A védőtávolság, a védőterület, a véderdő hiánya, ill. nem megfelelő mérete valamint a
lakóépületek későbbi, de a gazdasági területekhez közeli építése miatt a környezeti
ártalmak forrása lehet.
Javasoljuk, hogy a kialakult helyzeten a technológiák korszerűsítésével, környezetkímélő
gazdálkodással javítsanak.
4.7. MAGÁNVÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGE
A lakóterületen működő környezeti ártalmat okozó kisipari magánvállalkozások közelsége
és tevékenységük folytonossága miatt a környező lakóterületekre potenciálisan zavaró
hatást fejthetnek ki.
Javasoljuk a tevékenységük és ártalom hatásaik mértékének (levegő-, földfelszín,
vízszennyezés, zajártalom, a melléktermékek, veszélyes hulladékok sorsa) folyamatos
ellenőrzését. Lakóövezetben zajos (pl. asztalos, karosszéria lakatos stb.) és légszennyező
(pl. festékszóró) tevékenységet folytatni ne lehessen.
4.8. EGYÉB
Az igazgatási területen a Bányakapitányság nyilvántartása szerint bányatelekkel lefedett
ipari vagyonnal rendelkező bánya nincs, a Magyar Geológiai Szolgálat Nyugatmagyarországi Területi Hivatal jelzése szerint ásványvagyonnal rendelkező terület nem
található a külterületen.
5. KÖZLEKEDÉS
Előzmények:
Ásványráró közúti hálózati kapcsolataiban az elmúlt évtizedben változás alig történt,
- folyamatosak az útkarbantartások, ennek ellenre az aszfalt utak rossz minőségűek, kevés
a szilárd burkolatú út.
Az előzetes véleményezési eljárás során a Győr-M.-S. megyei Közút Kezelő Kht.
képviselői egyetértettek a 1401 számú ök. út elkerülő szakaszával és kérték a
Mosonmagyaróvár felöli rész szabályozási szélességét úgy kell meghatározni, hogy a
közlekedés elemei elhelyezhetők legyenek. Az északkeleti elkerülő út nyomvonalánál
javasolják a lakott területhez jobban simuló vonalvezetést.
A tervezés során figyelembe vettük a megye Mellékúthálózat Fejlesztési Programjának
önkormányzati településközi forgalmi utak 50 éves fejlesztési ajánlásait.
5.1. Közúti közlekedés
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Közlekedés földrajzi helyzet
Ásványráró
A Szigetköz közepén a Mosoni-Duna mellett a Győrt Móvárral összekötő 1401 sz.
önkormányzati településközi forgalmi út mentén kb. félúton helyezkedik el.
Zsejkepuszta irányában Mecséren át közvetlen mintegy 12 km-es közúton közelíthető meg
a Bécs-Győr-Budapest M1-es autópálya valamint az 1-es számú főközlekedési főútvonal.
Az 1401-es számú ök. út településre bevezető szakasza a derékszögű csomópontjánál
időközben körforgalmú csomóponttá alakították. Biztonságosabbá téve így a gépkocsi, a
kerékpár és a gyalogosforgalmat a templom előtt.
A Győr-Mosonmagyaróvár kötöttpályás vasútvonal Mecsérnél Győrben vagy
Mosonmagyaróváron érhető el, ahová rendszeres, jónak mondható VOLÁN
menetrendszerű járatok közlekednek.
Sem vízi, sem légi úton a település nem közelíthető meg menetrendszerűen, annak
ellenére, hogy többszöri próbálkozás történt a nagy Dunával közvetlen vízi kapcsolattal
bíró kikötő fejlesztésére.
Külső közlekedési kapcsolatok
A település közúti kapcsolata Hédervár, Mecsér, Dunaszentpál, Dunaszeg irányában
szilárd önkormányzati településközi utakkal biztosított, Lipót irányban csak földúton
közlekedhetünk.
A fő közlekedési forgalom az 1401-es sz. önkormányzati településközi úton bonyolódik le
Győr és Mosonmagyaróvár irányában.
1401 sz. Győr-Móvár közötti szigeti út 1 000 E/nap becsült átmenő forgalommal,
131. sz. meglévő út kiépítésével tervezett mecséri út
92. sz. meglévő út kiépítésével részben új nyomvonalon Lipótra vezető út.
A Megyei Mellékúthálózat Fejlesztési Programban elfogadott önkormányzati településközi
forgalmi utak:
Az 1401-es számú önkormányzati településközi út vonalvezetése a belterületen derékszögű
kanyarokkal és 15 m-es kialakult szabályozási szélességgel keskeny, balesetveszélyes,
vonalvezetése korrekcióra szorul.
Külterületi kiépítettsége megfelelő a 90 km/órás sebességnek, megfelelő paraméterekkel,
burkolata jó, az út környezete sem hagy kívánni valót maga után.
Javasoljuk az előírt szabályozási szélesség 30 m hosszú távú megvalósítását, lehetővé téve
mindkét oldalon leállósávok, mindkét irányú külön kerékpár sáv és az zaj- és a környezeti
ártalmak csökkentésére 3 szintű zöldterület kialakításának lehetőségét biztosítani mindkét
oldalon külön járdákkal. Az egyeztetéseket követően a 30 m-es irányadó szabályozási
szélesség megvalósítása látszik elfogadhatónak.
Javasoljuk a derékszögű most már körforgalommal kialakított templomi rész településen
kívüli elkerülő úttal történő kiváltását a Megyei Mellékúthálózat Fejlesztési Program
szerint.
A 131 számú ök. településközi út meglévő kavicsolt út kiépítésével 30 m-es külterületi
szabályozási szélességgel közvetlen kapcsolatot biztosít Mecsér településsel.
Belterületi szakaszán a tervezés során tisztázandó az elkerülő úttal és a meglévő szigeti
úttal való kapcsolatai és az általuk szétszabdalt terület hasznosításának lehetősége.
Javasoljuk az út mielőbbi szilárd burkolatú kiépítését.
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A 92. ök. településközi út: meglévő földút nyomvonalán rövid szakaszon új nyomvonalon
kiépítve korszerű kapcsolatot biztosít Lipót településsel és a fürdővel.
Javasoljuk az mielőbbi szilárd burkolatúvá téve, az új nyomvonalrész mielőbbi
megépítését.
A fenti számú önkormányzati településközi utak a programnak megfelelően meglévő,
megmaradó ill. meglévő földút kiépítésével a települési kapcsolatok figyelembevételével
kiépíthetők. Az előírt szabályozási szélességeket a lehetőségekhez mérten a szabályozási
terv előírja.
Belső úthálózat
A belső úthálózat egy T alakú - a szigeti utat is magába foglaló - gyűjtőút rendszerű,
melyből szabálytalanul, jobbra-balra ágaznak kisebb változó szabályozási szélességű utak
viszonylag rendezetlenül, köszönhetően ez a spontán településfejlesztésnek, mely mindig a
magasabban fekvő területrészek beépítését részesítette előnybe. Hiányoznak a Rákóczi
utcával párhuzamos gyűjtőutak és így minden forgalom - a Lipóti úti, az üdülőterületek
forgalma - a Rákóczi utcában bonyolódik a Győri út irányában.
Közlekedési hálózat szerkezeti fejlesztése:
Hiányzik a közút hálózati rendszeréből a Rákóczi utcába torkoló lakó bizonyos mértékig
gyűjtő funkciójú utak településszéli összeköttetése, mely lehetővé tenné a Győri útra
kicsatlakozást megosztani a Győr irányába ill. Hédervár - Mosonmagyaróvár irányába
közlekedő gépjárművek megosztását, mentesítve így a Rákóczi utca forgalmát, mely
körforgalommal csatlakozik a Győri útra.
A település keleti belterületi határán tervezett új gyűjtőút, mely a kikötői kapcsolatot is
biztosítaná, ennek a feladatnak kíván megfelelni oly módon, hogy a Deák utca gyűjtőúttá
alakítása az Egres utca folytatásával a Lipót-Győr forgalmat kiváltaná a Rákóczi utcáról.
A település nyugati szélén a Pacsirta utca és a Lipóti út összekötésével tervezett gyűjtőút a
zsidótemető mellett feltárva a Győri út-Kossuth L. utca - Nefejelecs utca által határolt
tömböt egy alternatív Lipót-Győr irányú kapcsolatot feltételez, melyre új lakóterületeket
ill. tervezett lakóterületet fűzhetnénk fel.
Az üdülőterület fejlesztése során egy észak-délnyugati vonalvezetésű még egy párhuzamos
gyűjtőutat terveznénk, majdnem egyenes vonalvezetéssel, mely a Dózsa Gy. utcán
keresztül biztosítaná az üdülőterületeknek a Móvár felöli megközelítését.
A fenti elképzelések megvalósulása esetén 4 nagyjából párhuzamos gyűjtőúton oszlana
meg a jelenlegi keskeny, 14 m szabályozási szélességű Rákóczi utcai forgalom, lehetővé
téve a Móvár irányába ill. a Győr irányába indukált forgalom külön utakon bonyolítását.
Tömb feltáró lakó utakat terveztünk:
- Győri út - Hédervári út tömb, a meglévő volt TSZ mögötti földút kiépítésével,
- Dózsa Gy. u. Kossuth L. és Hédervári utak közötti mindkét tömböt a Dózsa Gy. utcáról
ill.
a Kossuth L. utcáról,
- a Szerszámgépgyár-Egresi utca közötti meglévő útról nyílóan,
- Szerszámgépgyár utca étteremhez történő kivezetésével,
- az ásványi temető alatti terület meglévő földútjainak kiépítésével.
Útépítési igényként jelentkeznek a tervezett építési telek kialakítások feltárását biztosító új
utak valamint a községben meglévő kavicsolt utak pormentesítése.
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A meglévő belső úthálózat az út minőségének javítását és a szükséges szélesítéseket
követően a várható forgalmaknak megfelel.
Az új lakó településrészek tervezett úthálózatának szerkezetét a jelenlegi rendezési terv
gyűjtő utak vonatkozásában nagyjából megtartotta. Az új utak keresztszelvényeit a
mintakeresztszelvény alapján terveztük.
Az utak keresztmetszeti elrendezésénél figyelemmel a meglévő közművekre kettő vagy
egy oldalon csapadékvíz elvezető árkokat javasolunk folyás irányban kialakítani a felszíni
vizek vízgyűjtő felé történő elvezetésére. Csapadékvizük elvezetésére a csésze szelvényű
burkolatot javasolunk.
Szabályozási szélesség, útburkolatok
Meglévő utak esetén a szabályozási szélesség - amennyiben szélesebb az OTÉK által előírt
min. szabályozási szélességnél - a kialakult állapotnak megfelelő. Keskenyebb meglévő
szélesség esetén mérlegeltük az előírt szabályozási szélesség megvalósíthatóságát ill.
elfogadtuk a kialakult állapotot.
Gyűjtőutak:
- Rákóczi Ferenc utca: kezdetben 16, 14 majd 12 m-es szabályozási kialakult szabályozási
szélességgel, az útburkolat paraméterei az étteremig megfelelőek, tovább szélesítésre,
javításra szorul. Az út teljes hosszában javasoljuk a 22 m-es OTÉK szerinti szabályozási
szélesség mielőbbi biztosítását irányadó szabályozással. Egyetlen módon lehet az út
keleti oldalán kétsávos kerékpárutat létesíteni, mely a Sport utcán menne ki a töltésre, ha
a meglévő kiépített felszíni vízelvezető árkot befedve felszíni vízelvezető csatorna épül.
- keleti elkerülő kikötőhöz vezető út: meglévő földút nyomvonalán a külterület irányában
tervezhető előírt 22 m-es szabályozási szélességgel.
-Deák - Egresi keresztirányú gyűjtőút: a temetői szakaszon 10-12 m-es kialakult
szabályozási szélesség, 22 m-es irányadó szabályozással fontos közlekedési úttá
fejleszthető, mely az ásványi település központjából a Győrbe irányuló forgalmat vezetné
le.
- a Lipóti út - Pacsirta - Nefejelcs utca - körforgalom nyomvonalon a tervezett
szakaszokon 22 m, a kialakult 16, 20 m-es szabályozási szélességek megtartásával.
- település északnyugati határában a Keskenyföldeken 22 m tervezett szabályozási
szélességgel új nyomvonalon Dózsa Gy. utca felfűzésével a párhuzamos gyűjtőútig.
A tervezett új gyűjtőutak minimálisan 22 m szabályozási szélességgel minimálisan 6 m
szélességű útburkolattal készülnek.
Az új lakó utak tervezett szabályozási szélessége 14-16 m, minimálisan 5 m szélességű
útburkolattal.
A kialakult 12 m-nél keskenyebb következő utak egyirányúsítását javasoljuk, egyúttal
megtakarítva az útburkolat szélesítését is:
- 797 hrsz-ú út Dankó Pista utca és Vadvirág utca a felsorolás sorrendjében,
Vágóhíd
köz
a
Megyesi
utca
felöl,
a
Keskeny
köz
a
mocsár
felöl
,
- a 144 hrsz-ú út az Egres utca a Szerszámgépgyár utca felől,
a
kelet-nyugati
irányú
Szerszámgépgyár
út
kelet
felöl,
a
Lipóti
utca
a
volt
hulladéklerakó
felöl,
- a 284/21 hrsz-ú Halász utca, Gurdony utca a felsorolás sorrendjében.
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A jelenleg burkolatlan utakat lehetőség szerint pormentesített burkolattal kell ellátni. Az
utcák mindkét oldalán lehetőség szerint a hiányzó járdák kialakítása megoldandó feladat.
Az utak mellett javasolt az árnyékadó háromszintű - fű, bokor, fa - növényzet telepítése.
Jármű tárolás, parkolók
A lakóterületi egységeken belül kívánatos a parkolást telken belül megoldani. Az
intézmények parkolási igényét saját területen kialakított parkolóhelyekkel nem lehet
biztosítani.
- az önkormányzat előtt kialakított 6 db parkolóhely megfelel a jelenlegi normatív
követelményeknek,
- a tornacsarnok előtt 40 db meglévő parkoló a tornacsarnok 15 db és az iskola előírt 25 db
parkolószám igényét kielégíti,
- a sportterület parkolómérleg szerinti: 52 db
- gyógyszertár és óvoda leálló sávban biztosítjuk a parkolást, .
- rendelő és védőnői szolgálat: a felnőtt orvosi rendelő területén belül biztosítani lehet,
- ásványi temető: 56 db, biztosított,
- rárói temető: 56 db, biztosított,
- kemping: főbejáratánál a recepció és hotel épület előtt biztosított a 74 db parkolóhely.
A fő közlekedési út mellett létesítendő - OTÉK előírása szerinti számú parkolóhelyeket
igénylő épületek csak abban az esetben kaphatnak építési engedélyt, ha a szükséges
parkolóhelyet az út előttük lévő szakaszán biztosítják. Ezért a Rákóczi út mentén az
intézmények előtt az előírt parkolóhely biztosítására leállósávos, ill. merőleges parkolók
kialakítását javasoljuk.
A község igazgatási területén belül üzemanyagtöltő állomás nincs, a legközelebbi a 3 km-re
lévő Hédervár településen található.
Autójavító szerviz a településen nincs, a legközelebbi - amit a lakosok igénybe vesznek Győrben található - kisebb javításokkal helyi 3 fő járműjavító iparosok foglalkoznak.
Kerékpáros úthálózat:
Győr és Hédervár között az 1401-es út nyugati oldalán külön kétsávos kerékpárutat
létesítettek.
A Megyei Turisztikai Fejlesztési Programban szerepel egy a Duna töltés tetején
megvalósítandó kerékpárút terve. A település vezetői kapcsolatot szeretnének a településen
belül a két kerékpárút között.
Az 1-es alternatíva szerint a Rákóczi F. utca keleti oldalán a meglévő burkolt felszíni
vízelvezető csatorna helyén azt zárt rendszerű csatornával kiváltva kínálkozik lehetőség a
kerékpárút kialakítására, mely a Sport utcán érheti a töltéskoronát.
A 2-es alternatíva szerint a település keleti út szélén a kikötőhöz létesítendő új elkerülő út
keleti oldalán a tervezett 22 m-es szabályozási szélességben minden feltétel biztosított egy
korszerű kerékpárút építésére.
A meglévő és minőségileg felújított korona szélesített utak a gépjármű forgalom mellett a
biztonságos kerékpározást lehetővé teszik.
Gyalogos közlekedés
Valamennyi beépített valamint beépítendő utcára ezen kívül értelemszerűen a hálózat
kiegészítő szakaszaira is 1-1,2 m széles járdák építésének folytatását ill. új járdák építését
irányoztuk elő.
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A tömb áttöréssel kialakítandó, kizárólagosan gyalogos és kerékpáros utcákat a lassú
forgalom számára igyekszünk vonzóvá tenni. Ezen utaknál külön gondot kell fordítani a
csapadékvíz elvezetésre és a jó közvilágításra.
A sétány jellegű gyalogos utak esetében az esztétikus kialakítás és a megfelelő növényzet
telepítése érdekében javasoljuk részletesebb terv elkészítését.
A tömbfeltárásoknál és a kialakult 3 m-nél nem szélesebb közlekedési utaknál:
- a Petőfi S. utca és Radnóti M. utca között biztosítjuk a kerékpáros és gyalogos forgalmat
együtt, 3,0 m-es útburkolaton .
Tömegközlekedés
Győr-Móvár viszonylatában közlekedő VOLÁN járatok megálló helyeinek számát növelni
nem szükséges. A Lipóti út elkészültével új buszmegálló létesítése javasolt a meglévő és a
tervezett üdülőterület ill. a település északi részének forgalma miatt. Tárgyalásokat
javasolunk folytatni a zsejke pusztai lakóépületeknél létesítendő buszmegálló érdekében.
5.2. Kötöttpályás közlekedés
Vasútvonal az igazgatási területen nincs.
5.3. Vízi közlekedés:
A településen a Duna közvetlen vízi kapcsolatának kihasználására többszöri próbálkozás
történt egy yacht kikötő létesítésére, mely a mai napig nem valósult meg a tervezett
formájában. A piaci szegmens kiaknázására az ártérben az YCU kemping osztrák
tulajdonosa tesz kísérletet, bérelt kikötési helyek létesítésével a kempingjének Duna-ági
partján.
6. KÖZMŰELLÁTÁS
A közműfejlesztési javaslaton és tervvel alátámasztva elkészítettük a fejlesztésbe vont
területek közmű infrastruktúrával történő ellátásának elképzeléseit.
6.1. Vízi közművek
A SZIG-VÍZ Kht. az előzetes véleményezési eljáráson tett nyilatkozata szerint:
a település közműves ivóvízellátással és szennyvízellátással jelenleg is rendelkezik a
Közép-Szigetközi Vízműre ill. a Közép-Szigetközi Csatornaműre csatlakozó elosztó ill.
gyűjtő hálózattal, melyeknek üzemeltetője SZIG-VÍZ Kht. A tervezendő lakóterület
fejlesztési területek viziközmű ellátása a jelenlegi hálózatokhoz kapcsolódóan megoldható,
azonban annak részleteit tekintve be kell szerezni az üzemeltető nyilatkozatát az alábbiak
miatt:
a) a viziközmű hálózatok bővítése számos fejlesztést ill. átalakítást tehet szükségessé a
meglévő viziközmű rendszereken, vízműtelepi és tárolókapacitás fejlesztés ill.
szennyvízátemelő és szennyvíztisztító telep - tudomásunk szerint - jelenleg is túlterhelt,
tehát a további szennyvízterhelés előfeltétele a szennyvíztisztító telep fejlesztése.
b) Víznyomás érték 2,5 bár.
c) 200 m-enként föld feletti tűzcsapokat kellene telepíteni.
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A tervezett lakótelkek összes becsült vízigény szükséglete:
1. tömb Qd= 9 db telek x 3,5 fő*0,12 l/fő/d= 3,78 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh=0,57 l/s.
4,5,6. tömb Qd= 189 db telek * 3,5 fő* 0,12 l/fő/d=79,5 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh=10,3 l/s
7. tömb Qd= 6 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 2,52 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh=0,378 l/s.
8. tömb Qd= 5 db telek * 3,5 fő*0,12 l/fő/d= 2,1 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 0,315 l/s.
10. tömb Qd= 17 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d=7,14 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15 %-a Qh= 1,071 l/s.
11 tömb Qd= 15 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 6,3 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15 %-a Qh= 0,945 l/s.
14. tömb Qd= 21 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 8,82 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 1,323 l/s.
15. tömb Qd= 23 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 9,66 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 1,449 l/s.
23,24,25 tömb Qd= 34 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 14,28 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh= 2,142 l/s.
27,28 tömb Qd= 14 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 5,88 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 0,882 l/s.
31. tömb Qd= 10 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 4,2 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 0,63 l/s.
32,33,35 tömb Qd= 37 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 15,54 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh= 2,8 l/s.
36,38. tömb Qd= 22 db telek *3,5 fő*0,12 l/fő/d= 9,24 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh=1,386 l/s.
39,40 tömb Qd=32 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 13,44 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 2,646 l/s.
41, 42, 43 tömb Qd= 21 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 8,82 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15 %-a Qh= 1,323 l/s.
44, 45 tömb Qd= 126 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d=52,92 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh= 7,938 l/s.
64 tömb Qd= 25 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 10,5 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 1,575 l/s.
65 tömb Qd= 13 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 5,46 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh=0,819 l/s.
67,68 tömb Qd=38 db telek 3,5 fő*0,12 l/fő/d= 15,96 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 2,394 l/s.
71. tömb Qd= 24 db telek * 3,5 fő * 0,12 l/fő/d= 10,08 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15%-a Qh= 1,512 l/s.
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elkerülő menti telkek Qd= 75 db telek 3,5 fő*0,12 l/fő/d= 31,5 köbm/d. Az órai
csúcsértéket a napi fogyasztás 15%-a Qh= 4,725 l/s.
Hédervár Qd= 17 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 7,14 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi
fogyasztás 15%-a Qh= 1,071 l/s.
Zsejkepuszta Qd= 70 db telek*3,5 fő*0,12 l/fő/d= 29,4 köbm/d. Az órai csúcsértéket a
napi fogyasztás 15 %-a Qh= 6,237 l/s.
Kemping Qd= 1312 *0,12= 157,44 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi fogyasztás 15%-a
Qh= 23,616 l/s.
Termál Qd= 120*0,12= 14,4 köbm/d. Az órai csúcsértéket a napi fogyasztás 15%-a Qh=
2,16 l/s.
Összesen
80,207 l/s.
A lakótelkek és a tervezett új gazdasági területek vízellátását - nem ismerve a konkrét
vízigényeket- a .... sz. kút üzembe helyezésével időlegesen biztosítani lehet.
A beépítésre szánt tervezett területek vízellátását a meglévő vezetékhálózat bővítésével
körvezeték esetén NA 80-as, nem körvezeték esetén NA 100-as vezetékekkel szükséges
kiépíteni a tűzivízcsapok víz ellátásának biztosítása érdekében.
6.2. Szennyvíz közművek
A településen 1999. évben kiépített gravitációs ill. nyomott rendszerű csatornahálózat
működik, amelynek befogadója a regionális hédervári tisztítómű, 1000 m3/D kapacitású
szennyvízteleppel, jelenlegi kihasználtsága ......... m3/D. A csatornahálózatra kötött a
háztartások 85 %-a.
A még működő házi szennygyűjtőkből szippantással viszik a szennyvíztelepre a
szennyvizet. Mielőbbi hálózatra kötésük elsőrendű feladata képviselő testületnek, mivel az
elszikkasztott szennyvíz potenciális talajvízszennyező forrás.
A rendszer „GBS” csatornarendszer KKG PVC csövek felhasználásával MI-10-167/5-86
tervezési és építési alapelvek szerint. A településen 20 db szennyvíz átemelő berendezés
biztosítja az összegyűjtött szennyvíz szennyvíztelepre juttatását.
Az egyes szivattyúkörzetekhez tartozó csatorna és átemelő együttes tárolóképessége 7-10
órás áramkimaradásra tervezett.
Az új telekkialakítások miatt a meglévő rendszer bővítését lehetőség szerint gravitációsan
terveztük, valamint a meglévő rendszert figyelembe véve , körzetenként összegyűjtve és a
meglévő hálózatba átemelve terveztük, lehetőség szerint olyan ágba, hogy minél
kevesebbszer kerüljön átemelésre a szennyvíz .
1. tömb új telkei
9 db*3 fő*150 l/s/D=4050 l/D=4 m3/D
a meglévő hálózatról ellátható
4,5,6 tömb
189 db*3 fő*150 l/s/D=85050 l/D=85 m3/D
a területet kettéosztva, egyik része a 22számú szennyvízátemelőbe, a másik része a 23
számú átemelőbe, a magaspontokra emeli a szennyvizet.
7. tömb
6 db*3 fő*150 l/s/D=2700 l/D=3 m3/D
a meglévő hálózatról ellátható
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8. tömb
5 db*3 fő*150 l/D=2250 l/D=2 m3/D
a meglévő hálózatról ellátható
10. tömb
17 db*3 fő*150 l/D=7650 l/D=8 m3/D
a terület egy része a meglévő hálózatról ellátható, másik része pedig egy új vezeték
bekötésével megoldható.
11. tömb
15 db*3fő*150 l/D=6750 l/D=7 m3/D
a telkek egy feltáró utcában lévő új vezeték bekötésével megoldható.
14. tömb
21 db*3 fő*150 l/D=9450 l/D=10 m3/D
a telkek egy feltáró utcában lévő új vezeték bekötésével megoldható.
15. tömb
23 db*3 fő*150 l/D=10350 l/D= 11 m3/D
a telkek egy feltáró utcában lévő új vezeték bekötésével megoldható
23,24,25. tömb
34 db*3fő*150 l/D=15300 l/D= 15 m3/D
a telkek egy feltáró utcában lévő új vezeték bekötésével megoldható
27,28. tömb
14 db*3 fő*150 l/D=6300 l/D= 6 m3/D
a telkek egy feltáró utcában lévő új vezeték bekötésével megoldható
31. tömb
10 db*3 fő*150 l/D=4500 l/D=5 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható.
32,33,35. tömb
37 db*3 fő*150 l/D=16650 l/D=16 m3/D
a terület szennyvízellátása új feltáró utakon elhelyezett vezetékek meglévő hálózatra való
rákötésével megoldható.
36, 38. tömb
22 db*3 fő*150 l/D=9900 l/D=10 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható
39, 40.tömb
32 db*3 fő*150 l/D=14400 l/D=14 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható
41,42,43. tömb
21 db*3 fő*150 l/D=9450 l/D=9 m3/D
a meglévő hálózatról ellátható
44,45 tömb
126 db*3 fő*150 l/D=56700 l/D=57 m3/D
a terület szennyvízellátása új feltáró utakon elhelyezett vezetékek meglévő hálózatra való
rákötésével megoldható
64. tömb
25 db*3 fő*150 l/D=11250 l/D=11 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható
65.tömb
13 db*3 fő*150 l/D=5850 l/D=6 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható
67,68 tömb
38 db*3 fő*150 l/D=17100 l/D=17 m3/D
a terület szennyvízellátása új feltáró utakon elhelyezett vezetékek meglévő hálózatra való
rákötésével megoldható
71. tömb
24 db*3 fő*150 l/D=10800 l/D=11 m3/D
a telkek szennyvízellátása egy új vezeték meglévő hálózatra való rákötésével megoldható
elkerülő út menti telkek:
75 db*3 fő*150 l/D=33750 l/D= 34 m3/D
a terület szennyvízellátása új feltáró utakon elhelyezett vezetékek meglévő hálózatra való
rákötésével megoldható
Hédervár
17 db*3 fő*150 l/D=7650 l/D=8 m3/D
meglévő hálózatról ellátható.
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Zsejkepuszta:
72 db* 3 fő*150 l/D=32400 l/D=32 m3/D
kemping: 200 lakókocsi*3fő+ 160nagysátorhely*3fő+58 bungallo*4 fő=1312*150
l=196800 l/D*0,9=177120 l/D=177 m3/D.
termál:
120fő*150=18000*0,9=16200 l/D=16 m3/D.

Összesen:

558 m3/D

6.3. Csapadékvíz közművek
A község vízrajzi szempontból a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A község belterületét
érinti a Gombócos-Bár-Duna, a Porkolátoki, a Zsejkei csatorna, mely a település
csapadékvizeinek elvezetését biztosítja. Kiépített csapadékvíz árokhálózat nem mindenütt
van- több helyen betemették és füvesítették- a zárt csatornák nem jellemzőek. A Rákóczi
utca nagy részén az árkok beton mederlapokkal burkoltak, mely a tervezett kerékpárút
megvalósulása esetén zártrendszerű kiépítést feltételez. A jelenlegi árokrendszer jövőbeni
megtartásán túl a meglévő és új fejlesztési területeken is ki kell építeni, karbantartásukról
illetve állandó tisztításukról gondoskodni kell.
Az új utak keresztszelvényében minden esetben a költségek mérséklése miatt nyílt felszíni
vízlevezető árkokat terveztünk, azok mélysége a kiviteli tervek során pontos geodéziai
adatok ismeretében határozandók meg.
A Rákóczi utcában tervezett kerékpárút valamint az intézmények előtt kialakítandó
leállósáv miatt ezeken a területeken zárt csapadékvíz elvezető csatorna kiépítését tartjuk
szükségesnek.
Javasoljuk a képviselő testületnek helyi rendeletben szabályozza a belvízelvezető
rendszerek karbantartásának módját valamint az ezekkel kapcsolatos idegen tulajdonon
szerzett jogait.
6.4. Ár-és belvízrendezési javaslat
Az ÉDU KÖTEVIFE-től szolgáltatásként megkértük az ár-és belvízveszélyes területének
nyilvántartását.
6.5.Hulladék
A háztartási veszélyes hulladékgyűjtés megvalósítására „hulladékudvar” létesítését
javasoljuk, ahol mód és lehetőség nyílik a veszélyes hulladék gyűjtésére is. A keletkező
200 m3/éves építési törmelék lerakására a képviselő testület a 0262/14hrsz-ú volt
.településgondnokság területét jelölte ki.
6.6. Elektromos közművek
Ásványráró területének villamos energia ellátása a 20 kV-os gerincvezetékekről kiépített
alábbi transzformátorállomásokon keresztül történik.
A község területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 7 db
transzformátorállomás szolgál.
I. jelű. VOTR 20/250
100 kVA
A körzetében a 37 db új építési telek kialakítása 37*6*0,22= 49 kW energiaszükségletet
igényel. A Keskeny földek 104 db építési telke 104*6*0,22=137 kW. A jelenlegi
terheltségét figyelembe véve a trafó 400 kW-ra való bővítésével az igények kielégíthetők
II. jelű OTR 20/400

400 kVA
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III.
A körzetében legfeljebb 5-10 új építési telek elektromos igénye a trafóról biztosítható.
IV. jelű OTR 20/400
400 kVA
A körzetében legfeljebb 10-15 új építési telek elektromos igénye a trafóról
biztosítható.
V. jelű OTR 20/250
160 kVA
A körzetében a 127 db új építési telek kialakítása 127*6*0,22= 167 kW
energiaszükségletet igényel. A jelenlegi terheltségét figyelembe véve a trafó 400 kWra való bővítésével az igények kielégíthetők.
VI. jelű OTR 20/250
250 kVA
A körzetében legfeljebb 9 új építési telek elektromos igénye a trafóról biztosítható.
VII. jelű OTR 20/250
250 kVA
A körzetében a 58 db új építési telek kialakítása 58*6*0,22= 77 kW
energiaszükségletet igényel. A jelenlegi terheltségét figyelembe véve a trafó 400 kWra való bővítésével a 72,73,74 tömbökben már kialakított építési telkek energiaigénye
kielégíthető.
VIII. jelű OTR 20/250
250 kVA
A körzetében a 81 db új építési telek kialakítása 81*6*0,22= 107 kW
energiaszükségletet igényel.. Lipóti út melletti 45/b tömb 51*6*0,22=72 kW. A
jelenlegi terheltségét figyelembe véve a trafó 400 kW-ra való bővítésével az igények
kielégíthetők.
IX. jelű OTR 20/250
250 kVA
A körzetében a 81 db új építési telek kialakítása 81*6*0,22= 107 kW
energiaszükségletet igényel. A jelenlegi terheltségét figyelembe véve a trafó 400 kWra való bővítésével az igények kielégíthetők. A nádgazdaság területén lévő
trafóbővítési lehetőségeit tisztázni szükséges. A bővítésére a kikötő esetleges
fejlesztésekor jelentkező energiaszükséglet miatt is szükség van.
A település villamos energia szükséglete a rendezési terv elképzelései szerint
összesen 716 kW.
A meglévő transzformátorállomások terhelése (2060 kVA) a kellő átalakítások után
növelhető, és a tervezett transzformátor állomások kapacitásával összesen
48 %-kal. A község természetes kommunális villamos energia fogyasztásának
növekedése fedezhető a meglévő transzformátorállomásokról.
A jelen településrendezési tervben a község különböző részeire tervezett lakó- és
gazdasági területek villamos energia ellátását vizsgáljuk:
X. jelű L lakóterület: A 4,5, 6 tömb Thermál lakópark 164 db üdülő méretezési
teljesítménye 164*6*0,22=217 kW
XI. jelű Sziget ÖKO kemping: (58 bungallo*4 kW+160 sátorhely*2+200
lakókocsi*3)*0,22=254 kW.... trafóállomás létesítéssel.
XII. Jelű Thermál fürdő + hotel: tervezés időszakában energiaigénye nem becsülhető,
de új trafó építését irányoztuk elő. A terület felett húzódó, meglévő 20 kV-os
szabadvezeték nyomvonal korrekciót kell végrehajtani.
XIII. Jelű lakóterület A III.számú trafó leterheltsége miatt egy új trafó létesítése kb.
100*6*028=168 kW.(gazdasági)
__________________________________________________________________________________________
__
MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. Győr
Ásványráró 33/2005.(XI.24.) KT határozattal elfogadva.

VI. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI IRÁNYELVEK

78

XIV. Jelű Zsejkepuszta lakóterület A Zsejkepusztai lakóterület 99 db falusias lakó
méretezési teljesítménye 99*6*0,22=131 kW
Az új légvezetékek SSZXV 4*50+1*25 nmm 30 m-enként betonoszlopokon a
közvilágítással együtt építve.
Kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a
lakóterület felosztása, a létesítendő utcák és a fogyasztók számának függvényében
GKSz – gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület
A település DK-i részén helyezkedik el, a szigeti út ny-i oldalán, a Zsejkei Duna ág
öblében.
Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek:
- 20 kV-os leágazások létesítése a Déli 20 kV-os gerincvezetéktől
- új OTR 20/400 „fej” típusú transzformátorállomás(ok) létesítése az igényelt
teljesítmények függvényében a fogyasztási súlypontokban
- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében.
A belterületi kisebb volumenű telekalakítások villamos energia ellátását a meglévő
kisfeszültségű hálózatról lehet megoldani.
Az új 20 kV-os leágazásokra, az új transzformátorállomások kiépítésének javasolt
helyére, a kisfeszültségű elosztó hálózatokra, valamint a 20 kV-os gerincvezeték
esetleges nyomvonal-módosítására - igény esetén - a későbbiek során, külön
megrendelésre elkészített kiviteli terv részletes leírást fog tartalmazni.
A területet ellátó középfeszültségű elosztóhálózat több MW-nyi többlet-teljesítmény
átvitelére is alkalmas.
A villamos alátámasztó munkarészt a szolgáltató ÉDÁSZ Rt.-vel egyeztettük.
6.7. Gáz közművek
A településen kiépített gázelosztó hálózat működik. A gázfogadó állomás a Győri út
Hédervár felé eső végében van. Az ÉGÁZ Rt. nyilatkozata szerint a rendezési tervi
igényelt lakóterületek gázellátást biztosítani tudják.
Az új fejlesztések számára középnyomású gázvezeték létesítését javasoljuk a meglévő
hálózat tovább építésével.
Az egyeztetés során:
A tervezett gazdasági terület gázszükségletének ismerete nélkül azok vezeték méretei
nem méretezhetőek, de nyomvonalszerűen ellátásukat a terven feltüntettük. Konkrét
beruházói igények ismeretében egyeztetéssel kell a Szolgáltatóval meghatározni.
Javasoljuk az új területrészeken az aknába telepített nyomásszabályozó telepítését a
közterületnek a növénnyel fedett részén, elkerülendő az előkertekben esztétikailag
kifogásolható nyomásszabályozók további építése.
A Zsejkepusztai különálló, belterületbe vonandó fejlesztés gázellátása Gyulamajor felől
meghosszabbítandó középnyomású gázelosztó vezetékről történik.
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6.8. Távfűtő közművek: nincs
6.9.Egyéb termékvezetékek: nincs
6.10. Hírközlés és távközlés
Vezetékes rendszerű távközlés
A Magyar Telekom Rt. képviselője a győri irodában történt egyeztetésen úgy
nyilatkozott, hogy a községben lévő Magyar Telekom Rt. tulajdonú elektronikus
hírközlési eszközök (hálózat, központ) bővítését követően, a bővített kapacitás
függvényében a fejlesztési területek elláthatók vezetékes rendszerű elektronikus
hírközléssel.
Mikrohullámú hálózat
A PANNON GSM mikrohullámú bázisállomása továbbítja a hang és kép modulációkat.
A védősávok és a bázisállomások (R=500 m) védőterületén a terület-felhasználás
korlátozott.
Az említett országos mikrohullámú rendszer hálózatán kívül az igazgatási területén
áthaladnak a mobil elektronikus hírközlési szolgáltatók bázisállomásaikról továbbított
modulációs (mikrohullám) vonalak is.
Optikai kábel
A Magyar Telekom Rt. Pápa Gerincüzemeltetési Osztályától adatszolgáltatásként
megkaptuk az Ásványrárón áthaladó körzetkábel nyomvonalú rajzát, melyet a KÖZMŰ
FEJLESZTÉSI TERV alátámasztó munkarészében feltüntettünk.
Műsorszórás
Az Antenna Hungária Rt. bázisállomásairól modulációs vonalakon érkeznek a jelek a
település mikrohullámú bázisállomásra.
Táj és település esztétikai szempontból indokolt a vezetékes elektronikus hírközlési és a
kábel tv. hálózatok közös nyomvonalú föld alatti vezetéssel történő építése.
A képviselő testület szabályozni kívánja a rádió-telefon átjátszó torony létesítésének
helyét. Az alábbi hrsz-ú földrészleteken tartja elképzelhetőnek ilyen funkciójú tornyok
létesítését: hrsz-ú területen.
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Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2005. (XI.25.) sz. rendelete
A helyi építési szabályzatról
Ásványráró község képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a következő rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
.

ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK
ELŐÍRÁSOK HATÁLYA
1.§.

(1) Jelen rendelet (Ásványráró település Építési Szabályzata továbbiakban HÉSZ) és a
Szabályozási Terv (továbbiakban SZT) hatálya Ásványráró község teljes közigazgatási
területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben behatárolt területen az épített környezet alakításával területet
felhasználni, létesítmények elhelyezésére telket, építési területet (közpark esetén
területet) kialakítani, általában bármely létesítményt elhelyezni, az építésre szolgáló
földrészleteken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra építésügyi
hatósági engedélyt kiadni:
1. csak az országos érvényű rendelkezések, az általános érvényű
rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak,

egyéb

2. a településre vonatkozó településszerkezeti terveknek,
3. Ásványráró Építési Szabályzatának (HÉSZ),
4. a HÉSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Országos Településrendezési és
Építési Követelményeknek (továbbiakban OTÉK) megfelelően szabad
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(3) A jelen szabályozási előírások csak a 2005.05. hónapban a „MENEDZSER” Mérnöki
Iroda Kkt. által az MMI_R.03.07. munkaszámon készült az alább felsorolt rendezési
tervekkel ill. mellékletekkel együtt érvényesek:
1. SZ-1 rajzszámú SZABÁLYOZÁSI TERV (SZT).
2. HÉSZ mellékletei:
1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések (fogalom meghatározások)
2. sz. melléklet: Közművek védőtávolságai és védőterületei
(4) A TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV, a SZABÁLYOZÁSI TERVLAP és a HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Korm. rendelet alapján készültek.
Szabályozási elemek
2.§.
(1) Kötelező szabályozási elemek: melyeket kötelezően meg kell tartani, csak a

szabályozási és a településszerkezeti terv módosításával változtathatók meg.
1. belterületi határvonal,
2. a beépített, ill. a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek határvonala,
3. a különböző terület-felhasználási egységek közötti határvonal,
4. az övezetek ill. az építési övezetek határvonala,
5. a szabályozási vonal, közterületet az egyéb terület-felhasználási területtől
elválasztó vonal,
6. létesítmények védőterületei (védőövezet, védősáv),
7. védelemre kijelölt területek, objektumok (művi és táji védelem),
8. építési hely határvonala.
(2) Irányadó szabályozási elemek: az övezeti előírások betartásával megváltoztathatók:

1. irányadó telekhatár,
2. irányadó szabályozási vonal,
3. az Lf építési övezetekben az épület utcai homlokvonala az építési helyen belül az
előkert felöli építési határvonaltól számított a telek utcafronti méretének felén belül
bárhová helyezhető,
4. a terület-felhasználási egységek közötti határvonal és az övezeti határvonal amennyiben nem meglévő telekhatárra illeszkedik -, az övezeti előírások
betartásával megváltoztathatók,
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5. a tömbbelsőben megjelölt építési övezet határvonala, a ténylegesen megvalósult
telekhatárra módosulhat,
6. megszüntető jel (építési szempontból egynek tekintendő építési telkeken),
7. a szabályozási terven berajzolt irányadó telekhatárhoz kapcsolódó építési helyek
az irányadó telekhatár módosulása esetén értelemszerűen azzal együtt módosulnak.
A szabályozási terven alkalmazott övezeti jelek jelentése:

Lf
II
O
02
30
40
14
25
600
5,40

terület-felhasználási egység jele (falusias lakó)
építési övezet jele,
1, 2, övezet jele
beépítési mód (oldalhatáron álló)
sorszám:azonos beépítésű övezeten belül nagyobb beépítettségű ill.
magasabb vagy a telekméret szerinti megkülönböztetés
a maximális beépítés mértéke a telekterület %-ban,
a minimális zöldfelület mértéke a telekterület %-ban
a telek átlagos szélessége m-ben
a telek átlagos mélysége m-ben
minimális telekterület m2-ben
maximális építménymagasság m-ben
Az előírások alkalmazása

3.§.
(1) A HÉSZ rendelkezéseiben nem szabályozott kérdésekben az illeszkedés általános
szabályainak alkalmazása kötelező.
(2) Lakóövezetben meglévő telken legfeljebb 2 lakásos lakóépület építhető ill. a meglévő
bővíthető - az építmények közötti előírt legkisebb távolságok betartásával - az övezetre
előírt beépítettség mértékén felül.
(3) Külön elvi építési engedélyben meghatározott feltételekkel engedélyezhetők:
1. a lakóterületen a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági
építmény,
mező-és
erdőgazdasági üzemi építmény,
üzemanyagtöltő,
sportépítmény, egyéb szolgáltató épület,
2. különleges területen lakóépület,
3. zöldterületen épületet,
4. a folyóvizek és az állóvizek medre és parti területein építmény.
MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR
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(4) Az irányadó szabályozási vonal mindkét irányban minimálisan 5 m előkerttel növelt
sávjába eső építési telekrészre épület építését engedélyezni nem lehet annak
érdekében, hogy hosszútávon az irányadó szabályozási szélesség kialakulhasson.
(5) Az építési hatóság, pl. utcakép védelme, rálátás és kilátás védelem, védett terület ill.
védett építmény, magánút kialakítása esetén stb. elvi építési engedély kérelem
benyújtására kötelezheti az építtetőt.
(6) Funkcionális, technológia stb. igénynek megfelelően - a lakóépületek kivételével - elvi
építési engedély alapján torony jellegű építmény létesítése engedélyezhető a beépített
alapterület 10 %-nál kisebb alapterülettel, magassága az övezeti előírás szerinti
építménymagasság számításánál figyelmen kívül hagyható.
(7) Az OTÉK 1. számú melléklet Fogalom meghatározások szerinti melléképítmények
közül az alábbi melléképítmények előkertben nem helyezhetők el:
a) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) állatkifutó
c) trágyatároló, komposztáló
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadéktároló.
(8) A településrendezési eszközök jóváhagyását követően a vonatkozó eljárási szabályok
szerint módosítani szükséges a megváltozott belterületi határt, a beépített és beépítésre
szánt ill. a beépítésre nem szánt területek határait, a tervezett telek kialakításokat.
(9) A szabályozási terven nem jelölt telek kialakításokat is engedélyezni kell abban az
esetben, ha az övezeti előírásoknak megfelelnek. Kialakult esetben a tömb legkisebb
és legnagyobb területű telkeinek figyelmen kívül hagyásával számított átlagos
telekterületnél ill. 450 m2-nél kisebb telek nem alakítható ki.
(10)Az építési engedély köteles munkák befejezését követően használatbavételi engedély
csak az övezeti előírásokban előírt közművesítettség mértékének megléte esetén
adható ki.
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II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
4. §.

(1) A község igazgatási területét építési szempontból az OTÉK előírásai szerint
terület-felhasználási egységekbe soroljuk az alábbi betűjelekkel jelölve azokat:
(2) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe
1. Lakó: jelölése a terveken:
Lf

Falusias lakóterület:
2. Vegyes:

V
Vt

település központ vegyes terület:
3. Gazdasági terület

G
Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület:
4. Különleges

K

temető terület

Kt

sportterület

Ksp

üzemi kikötő

Kük

camping területe

Kc

gyermektábor területe

Kgy

termál hotel területe

Kth

lovas iskola területe

Kl

bánya területe

Kb

(3) beépítésre nem szánt területek
1. Közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési:

KÖ

közúti közlekedés és közmű területei:

Köu

vízi terület:

KÖv

2. Zöld:
Közpark

Z
Zp
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3. Erdő:

E

védelmi (védett és védőerdő):

Ev

gazdasági erdő

Eg

4. Mezőgazdasági:

M

általános

Má

szántó

Msz

legelő

Ml

birtokközpont

Mbk

nádas

Mn

halastó

Mh

Művelési ág változása esetén a megváltozott művelési ágnak megfelelő
szabályozás vonatkozik a terület-felhasználási egységre.
5. Vízgazdálkodási területek

V

folyó vizek medre és partja

Vf

állóvizek medre és partja

Vá

közcélú nyílt csatornák medre és partja

Vcs

vízbeszerzési területek és védőterületeik

Vv

6. Tartalék terület:

T

falusias lakóterület

TLf

üdülőházas

Tüh

A fent megkülönböztetett terület-felhasználási egységek meglévő és tervezett területeit
a TSZ-1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV jelmagyarázatában közölt OTÉK
színskálával és a fenti betű jelekkel jelöltük.
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lf Falusi lakóterület övezetei
5.§.
(1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m épületmagasságú lakóépületek, a mező-és
erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású
kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakóterületen telkenként elhelyezhető:(az OTÉK 14. §-a szerint)
1. lakóépület,
2. mező-és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
4. szálláshely szolgáltató épület,
5. kézműipari építmény,
6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
7. sportépítmény, üzemanyagtöltő
(3) A falusias lakóterületen nem helyezhető el:
1. önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek
és az ilyeneket szállító járművek számára.
(4) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítés esetén építhetők be.

12
(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a
beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:
Területfelhasz
-nálási egység
jele

Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf

övezeti jel
beépítési
módsorszám

legnagyobb
beépítettség
/zöldfelület legkisebb
mértéke
%

előírt legnagyobb
építménymagasság
m

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

I-O-01
I-O-02
I-O-03
I-O-04
I-O-05
I-O-06
I-O/SZ-7
I-O/SZ-08
I-O/SZ-09
I-O/Z-10
I-O/Z-11
I-Sz-12
I-Sz-13
I-Sz-14
I-Sz-15
I-Z-16
I-Z-17
I-Z-18
I-O/SZ-19

30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
60/20
30/40

5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
7,50
5,40
5,40
5,40
5,40
7,50
5,40
5,40
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
5,40

K
14/25/600
16/25/600
18/40/900
18/50/900
16/25/600
16/25/450
16/30/600
18/40/900
9/25/600
9/25/600
18/25/600
20/25/1200
20/25/900
20/25/1200
9/20/200
9/25/600
9/25/600
18/50/900

(6) A zártsorú beépítésű övezetek saroktelkein a legnagyobb beépítettség mértéke 75 %os lehet.
(7) Telken belül az épületeket az építési hely határvonalain belül kell megépíteni.
Amennyiben a SZ-1 jelű szabályozási terven a telekre nincs jelmagyarázat szerinti
építési hely berajzolva úgy az alábbi elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat
kell betartani:
előkert
m
beépített utca sorban min 5,00 m
beépítetlen tömbben min 5,00 m

oldalkert mérete
m
min. „H”
min. „H”

hátsókert
m
„Ht”, de min. 6,0 m
„Ht”, de min. 6,0 m
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Beépített utcasor: a legalább 3 beépített építési telekkel kialakult utcasor.
„H”:
előírt legnagyobb építménymagasság.
„Ht”:
érintett homlokzat tényleges építménymagasság.
Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert mérete minimálisan „H”/2 m.
(8) Az irányadó szabályozási vonallal szabályozott építési telkeknél az építési hely utca
felöli határvonala az irányadó szabályozási vonaltól 5 méter. Az előírt előkert
mélysége a tényleges utcai telekhatár és az irányadó szabályozási vonal távolságával
nő meg.
(9) Sarokteleknél zártsorú beépítés esetén a beépítettség megengedett mértéke 75%.
(10)Az övezeti előírásban megszabott minimális telekkialakítási méretek a kialakult
meglévő telkek megmaradó telekvégeire nem vonatkoznak.
(11) Építmények közötti legkisebb távolság: kialakult beépített építési övezetben a
szomszédos D-E tűzveszélyességi osztályba tartozó 2 szintes vagy ennél alacsonyabb
lakóépületek közötti minimálisan 4,00 m-es távolság. Beépítetlen tömbben:„H”
legnagyobb építménymagasság. Az OTÉK 36.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
telepítési távolságokat szükséges figyelembe venni. Az OTÉK 36§ (3) bekezdésében
felsorolt épületek esetében a tűztávolság meghatározása a tűzoltóság feladata.
(12)A lakóterület építési telkén az építési helyen belül az építmények közötti megengedett
legkisebb távolság biztosításával tetszőleges számú, legfeljebb 2 lakóegységes épület
helyezhető el az övezeti előírások szerinti telek beépítettség mértékéig épületek
elhelyezhetők.
(13)Az övezet építési telkein:
a.) A falusias lakóövezetében állattartó épületek és melléképítmények az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat - takarmány és alom tárolására vonatkozó
előírásainak betartásával elhelyezhetők.
b.) Építési telek hátsó kertnek minősülő részén valamennyi melléképítmény
elhelyezhető az előírt védőtávolságok betartásával. Növényházat, üvegházat,
fólia sátrat a telekhatártól legalább 1,50 m távolságra szabad elhelyezni.
c.) Az övezetben a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező
anyaggal stb. nem zavaró határértékeket meg nem haladó mértékű kisipari
és kézműipari épület helyezhető el.
(14)Zajvédelem: üzemi zaj megengedett értéke: nappal
éjjel
dB

50

dB
40

(15) Az emissziós határértékeket a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet végrehajtási rendeletei
szerint kell meghatározni.
(16)Az imissziós határértékeket (egészségügyi, ökológiai) a 14/2001.(V.9.) KöM-EüMFVM együttes rendelete tartalmazza.
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(17) A terület legkisebb zöldfelületi mutatója: 40 %.
(18) Terepszint alatti építmények csak a talajvíz viszonyok figyelembevételével építhetők,
annak kizárására alkalmazott műszaki megoldások megvalósulása esetén.
(19) Az oldalhatáron álló beépítésű építési övezeteken belül megengedett a szabadon álló
beépítés, ha a telek minimális telekszélessége a 20 m-t meghaladja. Személygépkocsi
tároló az építési hely oldalhatár felé eső határvonalára is elhelyezhető a
védőtávolságok betartásával a szomszédok jogos érdekeinek sérelme nélkül.
(20) Egy telken belüli épületeken a tetőfedés anyaga azonos kell, hogy legyen, a tető
hajlásszöge 30-45 fok közé essen. A 14, 15, 16-19 tömbökben megengedett az
alacsonyabb, minimálisan 15 fokos tetőhajlásszög. Esztétikai szempontból nem
megengedett a szürke hullámpalafedés. A megengedett legnagyobb szintterület
sűrűség (épület m2/telek m2): 0,5.
(21)Ingatlanok utcai frontjának minden 5 m-ében 1 fa telepítéséről valamint a fa és az út
padkáig eső közterületén lévő zöldterület az ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

Vt Település központi vegyes építési övezet
6.§.
(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint
sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással
a lakófunkcióra.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: (az OTÉK Településközponti
vegyes 16. § szerint)
2.1. Lakóépület,
2.2. Igazgatási épület,
2.3. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
2.4. Egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsődleges,
2.5. Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
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2.6. Sportlétesítmény,
2.7. Parkolóház, üzemanyagtöltő
(3) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak
figyelembe-vételével kivételesen elhelyezhető: - nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény.
(4) Az övezet építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.
(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a
beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:
Területfelhasználási
egység jele

Vt

övezeti jel
beépítési módsorszám

II-SZ-01

legnagyobb
beépítettség/
zöldfelület legkisebb
mértéke
%

legnagyobb
telek mérete
építménymagasság
minimálisan
m
szélesség/mélység/
alapterület

60/20

9,00

900

(6) Telken belül az épületeket az építési hely határvonalain belül kell megépíteni.
Amennyiben a SZ-1-5 szabályozási tervek telekre vonatkozóan építési helyet nem
jelölnek meg, az alábbi minimális elő-, oldal-, és hátsó kerti távolságokat kell
betartani:
előkert
m
beépített tömbben
kialakult,
beépítetlen tömbben 5,00 m

oldalkert
m
min. „H”
min. „H”

hátsókert
m
„Ht”, de min 6,0 m
„Ht”, de min 6,0 m

Beépített utcasor: a legalább 3 beépített építési telekkel kialakult utcasor.
„H”: legnagyobb építménymagasság
„Ht”: érintett homlokzat tényleges építménymagasság.
(7) Településközponti vegyes területen az épületek közötti minimális tűzvédelmi
távolságot - az épületek rendeltetése, tűzállósági osztálya és fokozata valamint
szintszámuk alapján - az illetékes Tűzoltó parancsnokság határozza meg.
(8) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és
garázs a 3,50 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára
(9) Az övezet építési telkén a szabályozási terven meghatározott építési helyen belül a
- védőtávolságok megtartásával - az övezeti előírások szerinti telek beépítettség
mértékéig épületek elhelyezhetők.
(10) Az övezet építési telkein állattartó épületek továbbá melléképítmények nem
helyezhetők el.
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(11) A terület legkisebb zöldfelületi mutatója 20 %. A zártsorú beépítésű építési
övezeteken belül a 16 m-nél szélesebb utcafrontú építési telkeken megengedett az
oldalhatáron álló beépítés, az ilyen beépítésű övezetek előírásainak betartásával.
(12) Az emissziós határértékeket a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet végrehajtási
rendeletei szerint kell meghatározni.
(13) Az imissziós határértékeket (egészségügyi, ökológiai) a 14/2001.(V.9.) KöMEüM-FVM együttes rendelete tartalmazza.
(14) Terepszint alatti építmények csak a talajvíz viszonyok figyelembevételével
építhetők, annak kizárására alkalmazott műszaki megoldások megvalósulása esetén
(15) Egy telken belüli épületeken a tetőfedés hajlásszöge 30-45 fok és az anyaga azonos
kell hogy legyen, esztétikai szempontból nem megengedett a szürke hullámpala
fedés. Egy telken belüli épületeken a tetőfedés hajlásszöge és anyaga azonos
legyen.
(16) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség (épület m2/telek m2): 0,9.
(17) Az ingatlanok utcai frontjának minden 5 m-ében a villamos és telefonvezetékeknél
alacsonyabbra növő 1 fa telepítéséről valamint a fa és az utcai telekfronton az út
padkáig eső közterület gondozásáról, rendben tartásáról az ingatlantulajdonosnak
gondoskodni kell.
Gksz...Kereskedelmi, szolgáltató terület
7.§.
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: (az OTÉK 19. §-a szerint)
2.1. minden fajta nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
2.2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások,
2.3. igazgatási, egyéb iroda épület,
2.4. sportépítmény.
(3) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítés esetén építhetők be.
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(4) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető
építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat
szerint kell meghatározni:
Területfelhasználás
i
egység jele

Gksz

övezeti jel
beépítési módsorszám

III-SZ-01

legnagyobb beépítettség/
zöldfelület legkisebb
mértéke
%

60/20

legnagyobb
építménymagasság
m

7,50

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

2500

(5) Az övezet építési telkén a szabályozási terven meghatározott építési helyen belül a
- védőtávolságok megtartásával - az övezeti előírások szerinti telek beépítettség
mértékéig épületek elhelyezhetők.
(6) A gazdasági területen az épületek közötti minimális tűzvédelmi távolságot - az
épületek rendeltetése, tűzállósági osztálya és fokozata valamint szintszámuk
alapján
az
illetékes
Tűzoltóparancsnokság
határozza
meg.
(7) A terület legkisebb zöldfelületi mutatója 20 %.
(8) Az emissziós határértékeket a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet végrehajtási
rendeletei szerint kell meghatározni.
(9) Az imissziós határértékeket (egészségügyi, ökológiai) a 14/2001.(V.9.) KöMEüM-FVM együttes rendelete tartalmazza.
(10) Terepszint alatti építmények csak a talajvíz viszonyok figyelembevételével
építhetők, annak kizárására alkalmazott műszaki megoldások megvalósulása
esetén.
(11) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség (épület m2/telek m2): 1,5.
(12) A legnagyobb beépítettség mértékének 10 %-án megengedett a legnagyobb
építménymagasságnál magasabb épület, építmény építése a technológiai
szükségszerűségből eredően.
(13) A kereskedelmi, szolgáltató területek és a lakóterületek között tervezett
védőerdősávokat az övezet saját telkén belül köteles a Tulajdonos a saját költségén
megvalósítani. A védőerdősáv helyett azzal azonos értékű más műszaki
megoldással is biztosítható a lakóterület környezetvédelmi programban előírt
védelme.
(14) Az ingatlanok utcai frontjának minden 5 m-ében 1 fa telepítéséről valamint a fa és
az utcai telekfronton az út padkáig eső közterület gondozásáról, rendben tartásáról
az ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.
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Üh Üdülő terület építési övezet
8. §.
(1)Első sorban üdülő épületek elhelyezésére szolgáló terület a hétvégi pihenés és
szabadidő eltöltésére.
(2) A hétvégi házas üdülő telken elhelyezhető épületek
1. 4,50 m épület magasságot meg nem haladó hétvégi házak,
2. legfeljebb 2 üdülőegységes üdülő épületek egy összefüggő épületben,
3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület és sport
építmény a terület rendeltetésével összhangban.
4. A terület igényei szerinti gépjárművek tárolására az üdülőtelken belül épített
garázs különálló épületben nem helyezhető el
(3) Nem helyezhető el egyéb közösségi szórakoztató kulturális épület.
(4) Az övezet építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.
(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét , továbbá az építhető
építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat
szerint kell meghatározni:
Területfelhasználás
i egység jele

övezeti jel
beépítési módsorszám

legnagyobb beépítettség/
zöldfelület legkisebb
mértéke
%

legnagyobb
építménymagasság
m

telek mérete
szélesség/mélység/
alapterület

IV-SZ-01
20/60
4,50
350
Üh
IV-O/SZ-01
20/60
4,50
350
Üh
(6) Az övezet építési telkén a szabályozási terven meghatározott építési helyen belül a
- védőtávolságok megtartásával - az övezeti előírások szerinti telek beépítettség
mértékéig épületek elhelyezhetők
(7) A terület legkisebb zöldfelületi mutatója 60 %.
(8) A megengedett környezetterhelési határértékek emisszió számítással és imisszió
meghatározással történnek.
(9) Építmények közötti legkisebb távolság: kialakult beépített építési övezetben a
szomszédos D-E tűzveszélyességi osztályba tartozó 2 szintes vagy ennél
alacsonyabb lakóépületek közötti minimálisan 4,00 m-es távolság. Beépítetlen
tömbben:„H” legnagyobb építménymagasság. Az OTÉK 36.§ (1)-(2) bekezdéseiben
foglalt telepítési távolságokat szükséges figyelembe venni. Az OTÉK 36§ (3)
bekezdésében felsorolt épületek esetében a tűztávolság meghatározása a tűzoltóság
feladata.
(10) Terepszint alatti építmények építhetők a talajvíz viszonyok figyelembevételével.
(11) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség (épület m2/telek m2): 0,2
(12) Az ingatlanok minden 150 m2-re után legalább 1 fa vagy cserje telepítéséről,
fenntartásáról gondoskodni kell.
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(13) A hétvégi házas területen már meglévő, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás
köveletményeinek megfelelő üdülő rendeltetési mód változtatási kérelem alapján
lakássá minősíthető. Lakóépületet az üdülőterületen építeni a rendelet hatályba
lépését követően nem lehet.
(14) A Duna árterébe tervezett üdülőtelkekre építeni csak a változó vízszint
mozgásával megegyezően, függőleges irányban mozgást biztosító műszaki
megoldással kialakított üdülőházak építhetők.
K...Különleges terület építési övezet
9.§.
(1) A rajtuk elhelyezett vagy elhelyezendő építmények különlegessége miatt az alábbi
területeket különböztetjük meg:
1. Ksp: sportterület:
A sportterület a sportolási célokra kialakított terület. A sportterületen sportpályák
és kapcsolódó létesítményei (öltöző, szociális épület, lelátó stb.) helyezhetők el
legfeljebb 40 %-os beépítettséggel, 40 %-os zöldfelület meghagyásával, legfeljebb
7,50 m-es építménymagassággal. A területen a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások is elhelyezhetők
2. Kt: temető területe:
A temetkezések területén csak a tevékenységgel kapcsolatos funkciójú ravatalozó,
szociális stb. épület építhető, a beépítés mértéke legfeljebb 2 %. A sírkerten és az
építési helyen kívül eső területeken fa telepítése szükséges. Meglévő temető
kerítésétől számított 50 m-es védőtávolságon belül lakóépület csak teljes közmű
(ivóvíz, közcsatorna, villany) megléte esetén építhető, az építtető teljes
felelősségvállalásával. A védőtávolságon belül kegyeletsértő tevékenységre, a
temető működését zavaró építményre építési engedély nem adható (disco,
lakatosműhely, vendéglő stb).
3. Kük: üzemi kikötő:
Az ÉDU-KÖTEVIFE szolgálatának ellátásához szükséges vízi járművek
kikötésére, téli tárolására és az üzemeltetéshez szükséges építmények elhelyezésére
szolgáló terület.
4. Kc: camping területe:
A vizi és kerékpáros turizmus kiszolgálására szolgáló terület. Szálláshelyek,
szociális létesítmények, vendéglátó egység és az üzemeltetéshez szükséges
építmények elhelyezésére. Az előírt zöldterületeken igényes, árnyékot biztosító, 3
szintű fás területekkel, sétáló utakkal. A területen a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások is elhelyezhetők.
5. Kgy: gyermektábor terület:
A bentlakásos gyermektábor működtetéséhez szükséges építmények, kiszolgáló
építmények és melléképítmények elhelyezésére szolgáló terület a szükséges
zöldterületek, játszó és sporteszközök létesítésére. A területen a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára szolgáló lakások is elhelyezhetők
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6. Kth: termál hotel területe:
Idegenforgalmi céllal létesülő, a területen meglévő termálvíz hasznosítására épülő
termálhotel szálló és az ellátást biztosító vendéglátó egységek, kiszolgáló és
melléképítmények elhelyezésére szolgáló terület. A területen igényes, a mélyen
fekvő terület adottságait kihasználó tó, valamint épített sport-úszó és termál
medencék a gépészeti berendezéseikkel, és a környező zöldterületeken kertészeti
eszközökkel kialakított sétáló utak sport és játszó eszközök. A szükséges
parkolóhely saját területen belül alakítandó ki. A fő funkciójú építményeken belül
a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is elhelyezhetők.
7. Kl: lovas iskola területe:
A lótenyésztéssel, tartással kapcsolatos fő és melléképítmények elhelyezésére
szolgáló terület a szükséges kifutókkal, futtatóval, stb. A területen elhelyezhető
még a lovas turizmussal kapcsolatos vendéglátó létesítmény, szálláshely, panzió. A
területen a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is
elhelyezhetők.
8. Kst strand
Természetes vagy mesterséges vízgazdálkodási terület vízpartján a strandoláshoz
szükséges üzemeltetési és melléképítmények elhelyezésére szolgáló terület
kertészeti eszközökkel kialakított sétáló utakkal, pihenő zöldfelületekkel és sport,
valamint játszó területekkel.
9. Kb bányaterület
A bányatelkek határai közt fekvő ingatlanokat telekalakítás céljára megosztani,
vagy azon építkezni az illetékes építésügyi hatóságnak, a bányavállalkozók
hozzájárulásával, adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek
megtartásával szabad.
A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény (Bt.) 39. §
(3) bekezdés alapján javasolja a megkutatott és nyilvántartott ipari ásványvagyon
figyelembe vételét a terv kidolgozása során azzal a céllal, hogy az államnak a Bt. 3
§-ban foglalt jogát biztosítsa a tulajdonát képező ásványi nyersanyagok kitermelési
lehetőségével kapcsolatban.
10. Khu: hulladékkezelő terület
A területen a hulladékok kezelése, gyűjtése, átrakása és a zöld hulladék
komposztálása történik. A tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények építhetők.
Amennyiben a terv előirányozza gázenergia felhasználásának megvalósítását, az
létesítési engedély köteles a bányászatról szóló 1993évi XLVIII. tv. 44 § törvény
értelmében.
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(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a
beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:
Területfelhasználás
i egység jele

Ksp
Kt
Kük
Kc
Kgy
Kth
Kl
Kst
Kb
Khu

övezeti jel
beépítési módsorszám

V-Sz-01
VI-Sz-01
VII-Sz-01
VIII-Sz-01
IX-Sz-01
X-Sz-01
XI-Sz-01
XII-Sz-01
XIII-SZ-01
XIV-SZ-01

legnagyobb
beépítettség/
zöldfelület
legkisebb mértéke
%

előírt legnagyobb
építménymagasság
m

10/80
10/40
40/50
15/65
30/50
30/50
30/50
20/60
20/40
15/40

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

7,50
7,50
7,50
4,50
7,50
18,50
7,50
5,40
10,5
4,50

/2000
/2000
/5000
/5000
/5000
/5000
/5000
/2500
/5000
/1500

Telken belül az épületeket az építési hely határvonalain belül kell megépíteni.
Amennyiben a SZ-1 szabályozási terv telekre vonatkozóan építési helyet nem jelölnek
az előkert mélysége:

beépített tömbben
beépítetlen tömbben

előkert
m
kialakult,
5,00 m

oldalkert
m
min. „H”
min. „H”

hátsókert
m
„Ht”, de min 6,0 m
„Ht”, de min 6,0 m

Beépített utcasor: a legalább 3 beépített építési telekkel kialakult utcasor.
„H”: előírt legnagyobb építménymagasság,
„Ht”: érintett homlokzat tényleges építménymagasság.
Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert mérete minimálisan „H”/2 m.
(3) Az övezet építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.
(4) Az övezet építési telkén a szabályozási terven meghatározott építési helyen belül a védőtávolságok megtartásával - az övezeti előírások szerinti telek beépítettség
mértékéig épületek elhelyezhetők.
(5) A terület legkisebb zöldfelületi mutatója 40-80 %.
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(6) Az emissziós határértékeket a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet végrehajtási
rendeletei szerint kell meghatározni. Az imissziós határértékeket (egészségügyi,
ökológiai) a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete tartalmazza.
(7) A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket
(környezetterhelési határértékeket) az önkormányzat a környezetvédelmi
programjában határozza meg.
(8) Terepszint alatti építmények csak a talajvíz viszonyok figyelembevételével
építhetők, annak kizárására alkalmazott műszaki megoldások megvalósulása esetén.
(9) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség (épület m2/telek m2): 0,5
(10) A különleges területek és a lakóterületek között tervezett védőerdősávokat az övezet
saját telkén belül köteles a Tulajdonos a saját költségén megvalósítani. A
védőerdősáv helyett azzal azonos értékű más műszaki megoldással is biztosítható a
lakóterület környezetvédelmi programban előírt védelme.
(11) A legnagyobb beépítettség mértékének 10 %-án megengedett a legnagyobb
építménymagasságnál magasabb építmény építése.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
KÖ...Közlekedési és közműterület

10. §.
(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a
kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő
telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, a közforgalmú vasutak,
mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a
közművek, és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:
1. közlekedési építmények,
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
3. igazgatási épület,
4. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakás.
(3) A felmerült építési igényeket egyedi elbírálás alapján elvi építési engedély kérelmének
kötelezettsége mellett az érintett szakhatóságok bevonásával kell elbírálni, az út
kezelőjének hozzájárulásával.
(4) KÖu: közúti közlekedési és közművek területei
1. A szabályozási vonalak közötti területek fekete kótavonallal meglévő szabályozási
szélességgel ill. piros kótavonallal tervezett szabályozási szélességekkel.
2. A közlekedési területen az „ÚTKERESZTSZELVÉNYEK” című tervlapon
szereplő út szélesítéseket, járdákat ill. kerékpárutakat meg kell valósítani és
zöldfelületi elemeket el kell helyezni.
3. A közlekedésfejlesztési alátámasztó munkarészben, pl. „P12” jellel megjelölt (12
db személygépkocsi parkoló) területeken közparkolók alakítandók ki.
4. Külterületen a gyűjtő utak vagy annál magasabb rendű utak műszaki szélességét a
kialakult állapot és a víz elvezetés lehetőségének figyelembevételével elvi
engedélyben kell megállapítani.
(5) KÖv: vízi terület:
Az ÉDU-KÖTEVIFE kezelésébe és hatáskörébe tartozó terület.
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Zp...Zöldterület
11.§.
(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).
(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.
(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és
használhatónak kell lennie.
(4) A zöld területen elhelyezhető:
a.) a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya,
gyermekjátszótér stb.)
b.) vendéglátó épület
c.) a terület fenntartásához szükséges épület
(5) . Az övezet építési telkei csak teljes közművesítés esetén építhetők be.
(6) A zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.
Területfelhasználás
egység jele

Zp

övezeti jel
beépítési módsorszám

1-SZ-01

legnagyobb
legnagyobb
beépítettség/
építménymagasság
zöldfelület legkisebb m
mértéke
%

2/80

4,50

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

/2000

(7) A területen ún. „háromszintű” (fa-, cserje- és gyepszintű) növényzet kihelyezéséről
kell gondoskodni, a gyepszinten talajtakaró növények alkalmazásával.
(8) A beépítés során engedély alapján kivágott fás növényzet - lombtérfogat
egyenértékű - visszapótlásáról gondoskodni kell az építkezés megkezdése előtt.
(9) Gazdasági területen belüli fásításról a tulajdonosnak gondoskodni kell.
(10) Utcán belül csak az utca fásítására alkalmas fafajok telepíthetők, egy utcán belül
lehetőleg azonos fajták kerüljenek telepítésre.
(11) Új utcáknál utcafásítási tervet kell készíteni. Az ültetendő fák között legalább
annyi hely legyen, hogy a hulladékszállítási szolgáltatásokat ne akadályozza.
(12) Tulajdonosoknak a gazdasági területek telkeinek be nem épített és le nem burkolt
felületét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A zöldfelületen legalább 1
lombos fát kell ültetni 100 m2-enként.
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E...Erdőterület
12.§.
(1) Eg gazdasági erdőterületen 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó terület nagyságú
telken 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő épület
helyezhető el.
(2) Ev

védelmi erdő (védett és védőerdő) területén építmények nem helyezhetők el.

(3) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítés vagy ezzel
egyenértékű műszaki megoldás esetén építhetők be.
Területfelhasználási
egység jele

Eg
Ev

övezeti jel
beépítési módsorszám

legnagyobb
legnagyobb
beépítettség/
építménymagasság
zöldfelület legkisebb m
mértéke
%

2-SZ-01
0,5/95
épület nem helyezhető el

4,50

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

/100000

M....Mezőgazdasági terület
13.§.
(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat
továbbá az ezekkel kapcsolatos termény feldolgozási és tárolás (továbbiakban
mezőgazdasági hasznosítás) építményei elhelyezésére szolgáló terület. A
területrész felosztását a földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágak alapján
készítettük.
Má általános: Az általános mezőgazdasági terület művelési ágak szerint az
alábbi módon szabályozzuk. Amennyiben művelési ág változás történik úgy a
szabályozás a mindenkori művelési ágnak megfelelően értendő.
Msz szántó
- a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad,
- a 720-1 500 m2 területnagyságú telken - a nádas, a gyep és szántó művelési ágban
nyilvántartottak kivételével - 3 %-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját
szolgáló 1 épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el
- az 1500 m2-t meghaladó telken építmény 3 %-os beépítettséggel helyezhető el.
Ml legelő, rét
Mbk: birtokközpont: a 3 %-os beépíthetőségű birtoktestek minimálisan 10.000 m2
területű központja, 45 %-ot meg nem haladó mértékben beépíthető (legfeljebb az
összes birtoktest 3 %-os beépíthetőségéig) a termőföldterületek és a működéshez
szükséges üzemi és lakóépítmények elhelyezésére szolgáló létesítmények
elhelyezésének lehetőségével.
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Mn nádas
Mh halastó a Vízügyi hatósági engedéllyel rendelkező mesterséges tó kialakítására
szolgáló terület, halastóval, a halászati tevekénységhez szükséges építmények
építésének lehetőségével
(2) Az épületeket díszítő-takaró-fásítással tájba illően kell elhelyezni.
(3) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítés vagy ezzel
egyenértékű műszaki megoldás esetén építhetők be. Az övezet építési telkeinek
kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód
függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:
Területfelhasználásiegység
jele

művelési ág
szerint megkülönböztetve

övezeti jel
-beépítési
mód
sorszám

legnagyobb
beépítettség/
zöldfelület
legkisebb
mértéke
%

előírt
legnagyobb
építménymagasság
m

telek mérete
minimálisan
szélesség/mélység/
alapterület

Má
Msz
Ml
Mn
Mh

3-Sz-01
4-Sz-01
5-Sz-01
6-Sz-01

1,5/95
1,5/95
1,5/95
5/85

4,50
4,50
4,50
4,50

/6000
/6000
/6000
/5000

(4) A nem szabályozott önálló helyrajzi számú telkeken a kiszolgáló út tengelyétől
számított 10 m -es távolságtól 110 m-es sávig elhelyezkedő 100 m-es sávban az
építménymagasság mértékével megegyező, de min. 6 m-es oldalkert elhagyásával
lehet építeni egy épületet illetve összefüggő épületcsoportot.
(5) A területen elhelyezhető építményt az adott terület építési hagyományainak
megfelelően kell kialakítani.
(6) Az építési engedélykérelemhez beruházónak be kell szerezni az illetékes
talajvédelmi szakhatóság hozzájárulását. A megvalósítás során az építtető köteles
gondoskodni a termőréteg megmentéséről.
(7) A legnagyobb beépítettség mértékének 10 %-án megengedett a legnagyobb
építménymagasságnál magasabb épület, építmény építése a technológiai
szükségszerűségből eredően.
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(8) Az önálló helyrajzi számmal rendelkező 10 000 m2-t meghaladó külterületi
földrészlet,
ahol
a
mezőgazdasági
tevékenységgel
kapcsolatos
(pl.
növénytermesztés, állattartás stb.) termőföld területek és a működéshez szükséges
üzemi és lakóépítmények elhelyezésére szolgáló kivett terület. A képviselő testület
döntése értelmében az igazgatási területen bárhol jelentkező ilyen igény
megvalósulását lehetővé teszi.
(9) Az övezetek előírt építménymagasságánál magasabb épületek építhetők magassági
megkötöttség nélkül, a technológiai szükségességből kialakítandó építmények (pl.
silók, szélerőmű) esetében amennyiben a szomszéd tulajdonosi jogok nem sérülnek.
V Egyéb terület (vízgazdálkodással kapcsolatos)
14.§.
(1) Vf... folyóvizek medre és partja: a Duna 1809,9-1819,1 fkm és a Mosoni-Duna 43,444,5 fm közötti szakasza.
1. A Duna középvizi partéltől számított 10-10 m-es ill. a Mosoni-Duna
6-6 m-es sávot a szakfeladatok ellátása érdekében szabadon kell tartani. A parti
sávban csak rét-legelő művelés folytatható.
(2) Vá állóvizek medre és partja
1. Az állóvizek partéltől számított 6 m-es sávjaiban a fenntartást akadályozó
létesítmény nem kerülhet. A parti sávban csak rét-legelő művelés folytatható.
(3) Vcs közcélú nyílt csatornák medre és partja
1. A közcélú nyílt csatornák partéltől számított 3 m-es sávjaiban a fenntartást
akadályozó létesítmény nem kerülhet. A parti sávban csak rét-legelő művelés
folytatható.
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(4) Vv vízbeszerzési terület és védőterületek
1. A SzigVíz Kht. tájékoztatása szerint a hidrogeológiai védőterületeket 2007-ig kell
meghatározniuk. Jelenleg a védőterület 200 m.
Területfelhasználás
i egység jele

Vá
Vf
Vv

művelési ág szerint
megkülönböztetve
övezeti jel -beépítési módsorszám

legnagyobb
beépítettség/
zöldfelület
legkisebb
mértéke
%

8-Sz-01
9-Sz-01
10-Sz-01

1,5/95
1,5/95

legnagyobb telek mérete
építménymagszélesség/mélys
asság
ég/
m
minimum
alapterület

4,50
4,50

/10000
/10000

(5) Egyéb területen - ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik - a közforgalmú vízi
közlekedési építményeken túlmenően csak a vízkár elhárítási, a vizisport, és
sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetők el.
(6) A Duna védett oldali töltéslábától számított 110 m-es sávjában építési tevékenység
csak a Vízügyi Igazgatóság előzetes engedélyével, hozzájárulásával történhet.
(7) A Duna töltéssel védett árterében csak a kezelő Vízügyi Igazgatóság hozzájárulásával
lehet egyedi elbírálás alapján a viziturizmus kiszolgálására camping ill. sátorozó
helyeket a kiszolgáló építményekkel létesíteni. Az övezetekben csak legalább
részleges közművesítés vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás esetén lehet
építkezni.
(8) A területen - ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik - a közforgalmú vízi
közlekedési építményeken túlmenően csak a vízkár elhárítási, a vízisport, és
sporthorgászás
célját
szolgáló
közösségi építmények helyezhetők el.
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III.FEJEZET

ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE
Épületek, építmény és településkép védelem
Általános előírások
15.§.
(1) Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg
a településrendezési, a környezeti-, a táj- és természet- és a műemlékvédelmi,
továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az
akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati ill. a terep, a
talaj és a talajvíz fizikai, kémia, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne
befolyásolják károsan.
(2) A terület táji megjelenésének megőrzése, és helyi karakterének megteremtése
érdekében a terület arculatától idegen építészeti, ill. műszaki megoldások
alkalmazását az illetékes építésügyi hatóság - szükség esetén szakhatóságok ill. a
felek által elfogadott szakértő(k) bevonásával - az engedélyezési eljárás keretében
meghatározhatja vagy korlátozhatja.
(3) A telkek előtti - meglévő utcai telekhatár és a szabályozási vonal közé eső önkormányzati tulajdonban lévő területeket az érintett telektulajdonosoknak
kialkudott vételáron eladja az építési engedélyezési eljárás során.
(4) Amennyiben a szabályozási terv vagy az övezeti előírás az építési vonalat
meghatározza, arra a főépület homlokzatának - akárcsak részben - illeszkednie
kell.
Főépület: az építési telken lévő, a fő funkciót magukban hordozó, elsődleges
használatot jelentő épületek.
(5) A közterület szabályozással érintett építési telkek a tervezett közterület
szabályozás lejegyzése, a telekalakítás végrehajtása után beépíthetők, a közterületi
rész igénybevétele nélkül megtartva a tulajdonosnak a használati jogot.
(6) A területen, közterületen vagy közterületről láthatóan csak a környezet arculatához
illeszkedő esztétikus hirdető berendezés, egy reklámhordozó, tájékoztató
(információs rendszer stb.) helyezhető el a vonatkozó hatályos rendelkezések
keretei között egységes koncepció alapján.
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Védőterületek
16. §
(1) Védőövezetek: területén építkezni csak az ÁNTSZ ill. illetékes szakhatóságok
hozzájárulásával lehet.
i. a temetők körül 50 m-es, a nagy létszámú állattartással foglalkozó
majorok telekhatárától belterületen 500 m, külterületen 1000 m-es
ii. oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények 50 m-es körzetén belül
állattartó épület nem építhető.
(2) Temető telekhatárától mért 50 m távolságon belül a temető működését zavaró,
kegyeletsértő létesítmény nem építhető.
(3) Az állattartásra kijelölt területrészen a védelmi övezet nagyságát a 21/2001.(II.14.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint kell biztosítani.
(4) Vízmű kutak körül 10 m-es belső védőövezet biztosítása szükséges.
(5) Védősávok: a nyomvonal jellegű építmények esetén: mely területén építményt
elhelyezni, bármely környezetalakító tevékenységet folytatni csak az érintett
szakhatóságok ill. szolgáltatók hozzájárulásával lehet.
1. az árvédelmi töltés mentett oldali töltéslábától számított fakadó vízzel
veszélyeztetettnek minősülő 110 m-es sávjában csak külön egyeztetés alapján
történhet beavatkozás. Az építési engedélyezési eljárás során az Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget hatóságként be
kell vonni.
2. A Mosoni Duna és a Duna folyó középvizi partélétől számított 10-10 m-es sávon,
valamint a töltésen és 10-10 m-es védősávjain ill. a vízfolyások partéltől mért 6-6
m-es parti sávot a szakfeladatok ellátása érdekében szabadon kell tartani.
3. A vízfolyások, víz felületek medrének szennyeződésektől való megvédésére
közcélú nyílt csatornák partélétől 3 m, álló és folyóvizek partélétől 6 m
szélességben vízvédelmi területsávot kell létesíteni.
4. a 20 kV-os elektromos szabadvezeték biztonsági övezetében (a szélső szálaktól
számított 5-5 m) épület elhelyezése csak a kezelő (ÉDÁSZ RT.) előzetes
hozzájárulásával lehet.
5. Gázelosztó és bekötő vezetékek védőövezete
4 baros elosztóvezeték védőövezete a vezeték tengelyétől
mindkét oldalon 5-5 m
D 63-, D 32-, D20 elosztó és bekötő vezetékeké 4-4 m.
Védelemmel ellátott szakaszok védőövezete, ahol a védőövezet
csökkentése indokolt, keresztmetszettől függetlenül 3-3 m.
.
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IV. Fejezet
Sajátos jogintézmények
17.§
(1) Építésjogi követelmények:
Beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyezhető el az 1997. évi
LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben
foglaltak valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl a szabályozási terv és a
helyi
építési
szabályzat
előírásainak
megfelelően.
Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt
átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak az
említett törvényben foglaltak valamint az egyéb jogszabályok előírásai szerint
lehet.
(2) Tilalmak: a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti,
környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében:
Változtatási tilalmat nem rendel el.
Telekalakítási tilalmat nem rendel el.
Építési tilalmat rendel el:
- 867/1, 867/2, 868, 869/1, 2, 3, 4, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 865, hrsz-ú
területek egy részére, a 14-es tömb feltárásához létesítendő út kialakítására,
- 718/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726,727, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835,836, 837, 838, hrsz-ú területek egy részére, a 15-es tömb feltárásához
létesítendő út kialakítására
- 207, 209, 210/1, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 225, hrsz-ú
területek a 40-es tömbben új út létesítésére,
- 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/3, 600, 606, 607,
608, 609 hrsz-ú területek egy részére a 27-28 tömbben új út létesítésére,
- 118/1, 118/2, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 135, 136, 139/3, 140 hrsz-ú területek
egy részére, a 39-es tömb feltárásához létesítendő út kialakítására
- 263/13, 263/14 hrsz-ú területek a 43. tömb új út létesítésére,
- 133, 121-132,134,135,136/1,2,137,138,19/1,2,140/1,2 hrsz teljes területére

32
(3) Telekalakítás
Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő
használatra alkalmas legyen.
Az új kialakított telek és a telekalakítás után visszamaradt telek(ek) méretének meg
kell felelnie az építési övezetre előírt telekméretnek.
A telekalakítás kezdeményezőjét utak és közművek létesítésére vagy a létesítés
költségeinek viselésére kötelezi az önkormányzat.
A telek megosztások iránya egyezzen meg az irányadó telekhatár vonallal jelölt
telekalakítási irányokkal.
(4) Elővásárlási joggal nem él.
(5) Kisajátítást nem rendel el
(6) Helyi közút céljára történő lejegyzés
Helyi közút céljára - a kisajátítási, kártalanítási szabályai szerinti kártalanítás mellett
az építési tilalommal és elővásárlási joggal terhelt ingatlanokat az önkormányzat a
pénzügyi lehetőségek függvényében a területeket igénybeveszi és lejegyzi. A
kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, ill. az
ezzel összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték - növekedés - összegét.
(7) Útépítési-és közművesítési hozzájárulás
Az önkormányzat költségén létesülő helyi közút ill. közművek költségeit teljes
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja utcai telekhossz arányában.
(8) Településrendezési kötelezések és kártalanítási szabályok.
a) A tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép
előnyösebb kialakítása érdekében 4 éves beépítési kötelezettséget állapít meg
az önkormányzati építési telkekre.
b) Amennyiben az ingatlantulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja

teljesíteni önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja.
c) Közérdekű környezetalakítás céljából a használatbavételi engedély kiadását

követő 5 éven belüli beültetési kötelezettséget ír elő a terven jelölt területekre
valamint az építési telek utcai telekhatárának hosszában 5 m-enkénti fásításra.
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V. Fejezet

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Országos művi értékvédelem

18.§.
(1) A kulturális örökség fogalom körébe tartozó javakra és az ezekkel kapcsolatos
mindenféle tevékenységre a 2001. LXIV. törvény Általános rendelkezései és a
Régészeti örökség védelme fejezeteinek előírásai vonatkoznak.
(2) egyedi védettségű műemlék a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban:
KÖH) adatszolgáltatása ill. a műemlékjegyzék alapján a településen
267 hrsz Ásvány római katolikus templom,

3726 törzsszámon nyilvántartott,

032 hrsz Ásványráró Kálvária,

3728 törzsszám nyilvántartott.

Fent nevezett országos védettségű műemlékek esetén a Kulturális Örökség-védelmi
Hivatal hatóságként jár el.
(3) műemléki környezetbe tartozik:
265, 266/1, 266/2, 268/2, 269, 310/1 hrsz-ú ingatlanok teljes egésze,
035/3 hrsz-ú ingatlan teljes egésze,
(4) Régészeti örökség: A településszerkezeti és a szabályozási terven feltüntetett
régészeti lelőhelyek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményezési eljárás
során megadott adatszolgáltatása alapján kerülnek feltüntetésre beazonosított
régészeti lelőhelyek:
1. lelőhely. Egykori Wenckheim kastély (09/3, 010. hrsz).
2. lelőhely. Parlagnyílási-csatorna (033/1-3, 035/4-5, 039/34. hrsz).
a.) XJM Régészeti Adattára alapján
b.) Potenciális lelőhely: a nyilvántartás szerint nincs.
c.) Jelenleg térképezhetetlen, beazonosításra váró adatok Ásványráró területéről:

nem állnak a múzeum rendelkezésére.
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(5) A régészeti lelőhelyek területén végzendő összes földmunka (alapárokásás,
közműépítés stb.) megkezdése előtt 8 nappal azokat a helyileg illetékes múzeumnak
be kell jelenteni, az esetleg szükséges régészeti leletmentés érdekében.
(6) A szabályozási terveken fent említett műemléki környezetben és régészeti a
lelőhelyként jelölt helyrajzi számú területek esetében a KÖH szakhatóságként jár el.
A KÖH véleményében javasolja a tervezés időszakában előzetes szakhatósági
állásfoglalás kérését.
Helyi művi értékvédelem
19.§.

(1) egyedi védettségű helyi művi értékek:
a helyszíni szemlék alapján, a lakossági észrevételek és a képviselő testület döntése
szerint az épített környezet alábbi épületeit, építményeit helyi védelem alá vonja:
Sport u. 4.
Halász u. 5.
Deák u. 27.
Deák u. 35.
Templom (955 hrsz)
Egres u. 30.
Egres u. 32.
Hajós u. 8. szám alatti épületek.
Ásványi kereszt 332 hrsz közterületen,
Zsejkepusztai kereszt 068/6 hrsz közterületen,
Rákóczi u. 38. szám alatti épület
(2) A településkép javítása érdekében ezen építmények területének és a körülötte lévő
épületegyüttes telkeinek - beépítési terv alapján - kertészeti eszközökkel történő
rendezése szükséges.
(3) Nevezett építményekkel és területükkel kapcsolatosan az önkormányzat a
66/1999.(VIII.13.) FVM rendeletben előírtak szerint jár el.
(4) Az épületeket, építményeket, jelenlegi állapotukban műszaki tervdokumentációban
és fotókkal dokumentálni szükséges, a fenntartásukról állagmegóvásukról a
tulajdonosnak gondoskodni kell. A védett művi értékekre reklám, hirdetőberendezés, vagy azt zavaró berendezés, tárgy nem helyezhető el.
(5) A területen közterületen vagy közterületről láthatóan csak a környezet arculatához
illeszkedő esztétikus hirdető berendezés, egy reklámhordozó, tájékoztató
(információs rendszer stb.) helyezhető el a vonatkozó hatályos rendelkezések keretei
között, esztétikai szempontokat kielégítve, 1 m2-nél nagyobb felületűek esetében
építési engedély alapján.
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VI. FEJEZET
TÁJ-és TERMÉSZETVÉDELEM
Országosan védett táj-és természeti érték
20.§.

Az Öreg-Duna teljes hullámtere és a Mosoni-Duna víztere országos jelentőségű
természetvédelmi terület
A természetvédelmi terület területén a Fertő-Hanság Nemzeti Park utasításaiban
foglaltakat kell figyelembe venni.
Gyűrűs ér melléke (Kucsérok, Varas-tó, Szárcsás-tó),
Lipóthenyei, Ásvány-tölösi, Bár-Duna-ér és a Bokrosi ér felső szakaszának melléke,
Ráró-vadaskerti erdő és a Bokrosi-ér alsó szakaszának melléke,
Rárói fekete nyárfa, a szigetköz legöregebb és legméretesebb nyárfája.
A Tájvédelmi körzet területén bármiféle beavatkozás csak a természetvédelméről szóló
1996. évi LIII. Törvénnyel összhangban végezhető.
Helyi védett táj és természeti értékek
21.§.

A képviselő testület döntése értelmében:
Helyi jelentőségű védett természeti érték a településen nem található.
Nevezett építményekkel és területükkel kapcsolatosan
66/1999.(VIII.13.) FVM rendeletben előírtak szerint jár el.

az

önkormányzat

A Duna partján a folyót kísérő idős tölgyek és nyárfák kivágását kerülni kell.

a
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VII. Fejezet
Környezetvédelem
22.§.

(1) Földvédelme:
1. A területen a feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes
hulladék nem alkalmazható.
2. Területen vízvételi hellyel ellátott új létesítményt csak a csatornahálózathoz
csatlakoztatva szabad elhelyezni (elkészültéig zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben).
3. A felszíni és egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről - a talaj védelme érdekében (szak)hatóság(ok) előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő
kezeléséről és újra hasznosításáról gondoskodni kell.
5. A fentiekben nem említett, a talaj védelmét szolgáló kérdésekben a hatályos
vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
(2) Levegő tisztaság védelem
1. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 21/2001.(II.14.) Korm.
rendelet rendelkezik.
2. Szigetközi Tájvédelmi Körzet területe a kiemelten védett kategóriába tartoznak.
3. Új szennyező forrás létesítése esetén a helyrajzi számmal megnevezett telephelyre
vonatkozóan az emissziós határértékeket a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szerint
kell meghatározni, az imissziós határértékeket (egészségügyi, ökológiai) a mód.
14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete szerint megalkotott ÖK
rendelet tartalmazza.
4. A környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a 20/2001.(II.14.) Korm. rendeletben
meghatározott - a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek
körébe tartozó - a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekről ill.
létesítményekről.
5. A levegő tisztaságának védelmében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó
légszennyezéssel járó tevékenységet folytatni, létesítményt elhelyezni, illetve ilyen
célra hatósági engedélyt kiadni nem szabad.
6. A levegőt szennyező anyag lakóterületre jutásának megakadályozása érdekében
gazdasági terület szélvédett oldalán 50 m széles védőerdősávot kell kialakítani és
fenntartani. A fentiekben nem említett, a levegő tisztaságát szolgáló kérdésekben a
hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
7. A fentiekben nem említett, a levegő tisztaságát szolgáló kérdésekben a hatályos
vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
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(3) A víz védelme
1. Vízvédelmi besorolás: Ásványráró területe a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet
szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi területen fekszik és a település
szennyeződés érzékenységi besorolása „B” érzékeny kategóriába tartozik. A
terület felszín alatti vízbázist nem érint.
2. A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az összefüggően kezelendő
területre kidolgozott - terv (ek)ben kell meghatározni.
3. A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól
a 9/2002.(III.22.) KöM-KöViM együttes rendelete rendelkezik, mely szerint a III.
pont vízminőség-területvédelmi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz és
szennyvíz vezethető csak a felszíni vizekben. A lakó és üdülő terület szennyvizeit
közcsatornába kell elvezetni a hatályos 220/2004.(VII.21.) Kormány rendelet által
előírt határértékek betartásával.
4. Az állattartó telepek további működésénél az irányadó jogszabályok a
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelete és a 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelete szerint
kell eljárni.
5. A felszíni vizek elvezetéséről, kezeléséről - a felszíni és felszín alatti vizek
védelme érdekében - az illetékes szakhatóság(ok) előírásai szerint kell
gondoskodni.
6. Szilárd és folyékony települési (kommunális) és veszélyes hulladékok további
szennyvíz iszap elhelyezésére és kezelésére szolgáló telepet hullámtérben,
töltésekkel nem védett ártéren, fakadó vagy szivárgó vizekkel veszélyeztetett
vízjárásos, ill. mély fekvésű területeken elhelyezni nem szabad.
7. Szennyvíz csatornával nem rendelkező területeken zártrendszerű szennyvízgyűjtőbe kell a szennyvizet vezetni a csatorna kiépültéig, szennyvizet szikkasztani
tilos.
(4) Zaj - és rezgésvédelem
1. A területen a zaj -és rezgésterhelés csökkentése, valamint a csend védelme
érdekében, - legalább a forgalmi úttal érintett szakasz mentén - az újonnan
létesítendő oktatási, kulturális és szociális létesítmények esetében azok zaj elleni
védelmét biztosítani kell.
2. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 8/2002.(III.22.) KöMEüM együttes rendelete rendelkezik. A csend védelmében a hatályos vonatkozó
előírások alapján kell eljárni.
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(5) Élő természet táji értékeinek védelme
1. A területen meglévő fát (növényzetet) kivágni csak rendkívüli esetben, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően szabad. Kivételt képez az erdők erdészeti
módszerekkel történő gondozása, tervszerű ritkítása és cseréje.
2. A beépített ill. a beépítésre szánt területen és annak határától mért 2000 m-es
távolságán belül női ivarú nyárfa nem telepíthető.
3. A területen az építés miatt engedély alapján megszüntetett, elhalt növényzet
visszapótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Az építési
engedélyezés terv részeként kell meghatározni, ha a fakivágásra építéssel
összefüggésben kerül sor annak visszapótlásáról. A visszapótlásra szánt
növényzetet - lehetőség szerint- az eredeti helyen vagy annak közvetlen
környezetében kell telepíteni.
4. Az igazgatási területen található a Szigetközi Tájvédelmi Terület. A tájvédelmi
területen belül bármely épületet, építményt, utat, közművet stb. létesíteni csak a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, mint területileg I. fokú természetvédelmi
hatóság hozzájárulásával lehet.
(6) Hulladékgazdálkodás
1. A területen keletkező veszélyes hulladék kezelését, elszállítását a vonatkozó
hatályos rendelet előírásai szerint kell végezni. A területen keletkező hulladékok
rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
2. A fentiekben nem említett, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kérdésekben a
hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
3. A gazdasági-, különleges- valamint közlekedési és közmű területi övezet területén
új építmény létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a telek határán
teljesülniük kell.
4. Meglévő építmény átalakítása vagy használati (rendeltetési) módjának
megváltoztatása esetén a környezetvédelmi határértékeknek a gazdasági területhez
- közterülettel elválasztva vagy anélkül - legalább a csatlakozó lakóterületi építési
hely határán teljesülniük kell.
(7) Tájsebek: az elszórtan előforduló kisméretű, illegális agyaggödrök megszűntetéséről
gondoskodni kell.
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VIII. FEJEZET

INFRASTRUKTÚRA
Közlekedés
23.§.
(1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és azok
védőtávolságait a mellékelt szabályozási terv rögzíti.
(2) A tervezett nyomvonal szabályozási szélességen belül létesítmény, épület és
építményre építési engedély nem adható ki kártérítési felelőséggel.
(3) A településen lévő közutak besorolása:
Utcanév

Osztályba
sorolás

Meglévő
szabályozási
Szélesség (m)

KIV. A 90

15-20

Tervezett
szabályozási
szélesség (m)

Külterületi közutak
II. rendű főút
1401-es számú GyőrMosonmagyaróvár
Tervezett elkerülő

Országos mellékutak
92 sz. út
131 sz. út

KIV. A 90

30
30

KV. A 80
KV. A 80

Belterületi közutak
Főutak
II. rendű

Győri út
Mellékutak
Gyűjtő út
92 sz. Lipóti út
Keskeny köz
Nefelcs utca
Pacsirta utca
Rákóczi F. utca

Egres utca
Deák F. utca

Petőfi S utca
Tervezett új gyűjtőutak
Kiszolgáló út
Ady Endre utca
Akácfa utca
Alsó utca
Bárduna utca
Dankó Pista utca
Dévér utca
Dózsa Gy utca
Fecske utca
Hajós utca

B.IV.b.C. 50

12-20

30

B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50
B.V.c.B 50

9
5
14-16
20
12-16
12-26

22
22
22
22
22

10-22

22
22
22

B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40

16
8
12-20
12
8
8-10
14-16
12-20

9-16

12

16

12
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Halász utca
Hársfa utca
Hédervári utca
Kecsege utca
Keszeg utca
Kikötő utca
Kiss János utca
Kossuth Lajos utca
Meggyesi utca
Óvoda utca
Ponty utca
Radnóty M utca
Sport utca
Szabadság utca
Szerszámgépgyár utca
Téglaházdomb utca
Tölgyfa utca
Tűzoltó utca
Vadvirág utca
Vágóhíd utca
Tervezett új kiszolgálóutak

B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40
B.VI.d.A. 40

6-12
8
12-15
12
10
14
12
12-26
12
12-24
8
12
12
15
11-14
8-12
8
12-16
5
5

16

12

18

12

(4) Jelenlegi telekhatárok megváltoztathatóak az övezeti előírások betartásával
saroktelken megengedett a 70 százalékos beépítés amennyiben beültetési
kötelezettség van előírva egy építési telken, akkor attól számítandó az előkert
mélysége
(5) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek,
területek rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű és fajtájú jármű
elhelyezését kell biztosítani saját telken.
(6) Autóbusz leálló öblöket és fedett várakozóhelyet az előírásoknak megfelelően jelölt
helyeken kell létesíteni.
(7) A közlekedési területeken elhelyezendő útépítési, közmű és zöldfelületi elemeket a
mintakeresztszelvények szerint kell megvalósítani.
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Közművek
24.§.
(1) A területen a közműhálózatokat, és közműlétesítményeket a vonatkozó
szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági ill. üzemeltetői
előírásoknak megfelelően kell elhelyezni ill. kialakítani.
(2) A közműlétesítmények elhelyezésénél a megfelelő ágazati szabványokat és
előírásokat, a védőtávolságokat be kell tartani. Védőtávolságon belül építkezni csak
az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.
(3) A tervezési területen megvalósuló építmények oltóvíz ellátását biztosítani kell. A
közműves ivóvíz-hálózatot a 35/1996.(XII.29.) BM rendelet 46-49.§-ában foglaltak
figyelembevételével kell kialakítani.
(4) A területen a közművek telepítésénél lehetőleg azokat a közterületek alatt kell
elhelyezni.
(5) A tervezett új 14 m szabályozási szélességnél kisebb szabályozási szélességű utak
felszíni vízelvezetését zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel kell megépíteni.
(6) A területen a felszíni vizek védelme érdekében a vízállásos területek, tavak
rendezése során az illetékes vízügyi (szak)hatóság előírásai szerinti kell eljárni
(vízfelületek, tó, csatorna, forrás, kút).
(7) A meglévő vízgyűjtő helyek környezetéből a felszíni vizeket a folyóba csak
megfelelő és szükséges előtisztítás után szabad vezetni.
(8) Bármely mélyépítés jellegű tevékenység a felszíni-és egyéb vizek távoltartásával ill.
megfelelő elvezetésével végezhető.
(9) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat
kell elhelyezni. A tervezett gáznyomáscsökkentő az épület utcai homlokfalán nem
helyezhető el.
(10) A területen szükséges transzformátor(ok)at a szakhatóságok ill. az üzemeltető által
meghatározott és jegyzőkönyvben rögzített helyen, közterületen vagy közterületről
közvetlenül megközelíthetően (önállóan, melléképületben vagy a főépület tömegén
belül) kell elhelyezni. Az oszlopos légvezetékek helyett a jövőben elektromos
földkábelek építendők.
(11) A lakó, vegyes és gazdasági épületekre használatbavételi engedély csak abban az
esetben adható ki, ha a közműcsatlakozások a közüzemi hálózathoz megépültek, a
csapadékvíz elvezetésére nyílt vagy burkolt árokkal ill. a víz levezetésére alkalmas
úttal rendelkezik.
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(12) Az elektronikus hírközlési építmények létesítésénél a vonatkozó 29/1999.(X.6.)
KHVM rendelet szerint kell eljárni. A távközléssel kapcsolatos fejlesztési igények a
többi (közművekkel) fejlesztési igénnyel összefogva kerülnek meghatározásra.
(13) Új közművek létesítésekor és egyéb építési tevékenység esetén a meglévő
közművezetékek védelméről gondoskodni kell.
(14) Célszerűnek tartjuk megvizsgálni a megújuló energiaforrások (bio, szél, víz)
kérdését helyi és kistérségi viszonylatban is. Az egyes épületeknél a fűtési rendszert
alternatív (pl. földgáz és hagyományos, földgáz és olaj stb.) javasoljuk megoldani.
Épületek tervezése esetén a távközlés hálózat bevezetéseit (kábeltévé is) és belső
védőcsövezéseit a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 84.§. figyelembevételével, a
vezetékeit a vonatkozó hatósági előírások, valamint az MSZ 17-033 sz. szabványnak
megfelelően kell elhelyezni.
(15) Meglévő távközlési hálózat keresztezése vagy megközelítése esetében a
nyomvonalas közművek tervezőinek be kell tartani az MSZ 7487 sz. közmű
elrendezési szabvány, amely biztosítja a távközlésnek fenntartott területet.
(16) Az épületekre használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, ha a
közműcsatlakozások a közüzemi hálózathoz megépültek.

43
IX. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Egyéb előírások
25.§.
(1) Az engedélyezési eljárás során a +-0,00 m-es szint a gyalogos bejáró tengelyében a
meglévő útkorona szint magassága.
(2) A telekalakítások terület-felhasználási terv szerinti végrehajtása érdekében az
érintett területeket belterületbe kell vonni.
(3) Belterületbe kell vonni a belterületbe vonásra jelölt területeket ütemezetten.
(4) A rendezési terv végrehajtása, az abban foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges intézkedések:
(5) a tervezett belterületi terület-felhasználások területének igény szerinti, ütemezett
belterületbe vonása,
(6) a tervezett közterület alakítások, bővítések végrehajtása,
(7) a helyi védelem elrendelése,
(8) sajátos jogintézmények rendelettel ill. határozattal a törvényi előírásoknak megfelelő
érvényesítése.
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X. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. §.
(1) A HÉSZ rendelkezéseit valamennyi az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény és annak módosításai értelmében vett ügyben alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követően indított ügyekben kell alkalmazni. A hatálybalépéskor folyamatban lévő
ügyekben a HÉSZ alkalmazható, amennyiben az kedvezőbb az ügyfél számára.
(3) Ezzel egyidejűleg az Ásványráró Község Képviselő-testületének 7/1998.(IV.30.)
számú és a 13/1999.(VI.30.) számú rendeletei hatályukat vesztik.
(4) A Helyi Építési Szabályzat az OTÉK településrendezési követelményeinél szigorúbb,
illetve megengedőbb követelményeket nem állapít meg.
(5) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

……………………………..
Böősy Imre
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2005. november 25.

Frank Szilvia
jegyző

……………………………
Frank Szilvia
jegyző

