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TERVEZÉSI FELADAT
ELŐZMÉNYEK

1.1

Potyond község önkormányzatának képviselőtestülete a 2004-2005. évek folyamán az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a
továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési
Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben
kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében
biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a település közigazgatási területére
vonatkozó, addig hiányzó településrendezési tervet.
Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt
módosító 1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési
koncepcióval (továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv
előzményeként elkészült a község településfejlesztési koncepciója, melyet a
képviselőtestület határozattal elfogadott.
Potyond község önkormányzatának képviselőtestülete 2005-ben hagyta jóvá a
település településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a
36/2005.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal fogadta el, a szabályozási tervet a
6/2005.(IX.16.) számú önkormányzati rendelettel hagyták jóvá.
2016-ban az önkormányzat a rendezési tervmódosítás mellett döntött, a közterületi
beruházások megvalósítása érdekében. Potyond település önkormányzatának
képviselőtestülete ezek után úgy döntött, hogy a község településrendezési tervét a
belterületre vonatkozóan módosítani kívánja, melyet a 22/2016.(V.18.) számú
határozattal fogadott el.
A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési
elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a
településfejlesztési koncepció módosítására.
A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás
elkészítése, a hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt.
A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának
elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg.
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket:
• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) és módosítása
• Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010.
• Potyond Rendezési Terve 2005. Tér-Háló Kft.
A terv készítése során figyelembe vesszük az alábbi jogszabályokat:
•
•
•
•

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv.
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.08.) Korm. Rendelet
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Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 36. § szerinti teljes eljárásának jóváhagyandó dokumentációja.
Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
előzetes tájékoztatási eljárás során megtették észrevételeiket, melyeket figyelembe
vettünk. Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési szakaszhoz elkészített anyaga.
1.2
1.2.1

A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA
A településrendezési tervmódosítás által érintett területek
Jelen tervdokumentáció Potyond következő részeire vonatkozik:

- 1. sz. terület: a belterületen a 132, 131, 130, 129, 125, 119, 118 hrsz.-ú
ingatlanokon már megépült a járda, mely jelenleg magánterületen található. A jogi helyzet
rendezése érdekében szükséges az érintett ingatlanok járda által elfoglalt
területrészeinek közterületi átsorolása közlekedési területbe.
- 2. sz. terület: a belterületi 102 hrsz.-ú ingatlanon egy kerékpártároló létesül,
melynek területét szintén közlekedési út övezetbe kell átsorolni, hogy a fejlesztés
megvalósulhasson.
- 3. sz. terület a belterületi 4 hrsz. alatti – a polgármesteri hivatal melletti –
zöldterületen gépkocsi parkolóhely kialakítása tervezett. A parkoló területe nem lehet
zöldterületen. A területfelhasználás módosításával a tervezett parkolók területe
közlekedési út övezetbe kerül. Ez a módosítási szándék érinti a településszerkezeti tervet
is, ezért a teljes eljárásban a településszerkezeti terv módosításáról is kell dönteni.
1.2.2

A településrendezési tervmódosításának célja

A jelenleg hatályos szabályozási és települészerkezeti terven a jelzett hrsz.-okon a
tervezett fejlesztéseket csak részben lehet megvalósítani. A változtatások a felmerülő
fejlesztési igények kiszolgálását biztosítják.
1.sz. terület:
A belterületen a 132, 131, 130, 129, 125, 119, 118 hrsz.-ú magán tulajdonú ingatlanokon
a
utcában a megépült járda jelenleg magán területen található. Az érintett
területrészeket az önkormányzat megvásárolja és a területrészek építésjogi helyzetét
rendezi.
A szabályozási terven az övezetek közötti határvonal módosításra kerül.
Feladat: a szabályozási terv módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint
(egyszerűsített eljárás).
Az önkormányzati járda építése megtörtént, de a jogi helyzet nem került rendezésre. Az
önkormányzat a magántulajdonosokkal együtt alakítja ki módosításhoz szükséges
4
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telekmegosztást. Az önkormányzat a rendezési terv módosításával teszi lehetővé az
övezeti határ módosítását.
A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv nem kerül változtatásra.
2.sz. terület:
A kerékpártároló kialakításához szükséges az érintett magán – és közterületi telekhatár
módosítás, a tároló területe közterületre kell, hogy kerüljön. A 102 hrsz.-ú telek jelenleg
lakó terület, melynek övezeti határ módosítása szükséges.
Feladat: a szabályozási terv módosítása a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerint (teljes
eljárás).
Az önkormányzati beruházás megvalósításához szükséges a módosítás
A településfejlesztési koncepció nem kerül változtatásra.
3.sz. terület:
A polgármesteri hivatal melletti területen - mely a hatályos szabályozás szerint közpark
övezetben van – egy a vendégforgalmat kiszolgáló parkoló létesülne. A parkoló
zöldterületen nem épülhet, így a területet közlekedési út övezetbe kell sorolni,
kapcsolódva Szabadság utca övezetéhez. A zöldterület (közpark) területfelhasználási
változása miatt a településszerkezeti tervet is kell módosítani, közlekedési terület
kijelölésével.
Feladat: a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, a HÉSZ módosítása a 314/2012
(XI. 8.) Korm. rendelet szerint (teljes eljárás).
Az önkormányzati beruházás megvalósításához szükséges a módosítás
A településfejlesztési koncepció nem kerül változtatásra.
A jelenleg hatályos szabályozási és települészerkezeti terven a jelzett hrsz.-okon a
tervezett fejlesztéseket csak részben lehet megvalósítani. Mind a belterületi, mind a
külterületi változtatások a felmerülő igények kiszolgálását biztosítják.
A településfejlesztési koncepció nem kerül változtatásra.
1.3

MELLÉKLETEK

1.3.1

Képviselő testületi határozat kivonat

1.3.2

Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumai

1.3.3

Partnerségi egyeztetés

1.3.4

Véleményezési eljárás dokumentumai

1.3.5

Záró szakmai vélemény másolata
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Potyond Község
képviselőtestülete az 1/2004. (I.28.) számú képviselőtestületi
határozattal fogadta el a város településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési
Koncepcióval összhangban került meghatározásra.
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai
szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési
célkitűzésekhez.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések
módosítására nem volt szükség.
3

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

3.1
3.1.1

Településszerkezeti tervmódosítás M=1:2 000 felbontású

3.1.2

Határozat
Potyond Község Önkormányzat Képviselő Testületének
41/2017.(IX.27.).határozata
a 36/2005. (IX.15.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Potyond
Településszerkezeti Terv módosításáról.

Potyond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja szerint,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
(a továbbiakban építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997.
(XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az
alábbi határozatot hozza:
A településszerkezeti tervet módosítja a TH 16-02-17 számú É-1/M terv szerint.
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3.2
3.2.1

LEÍRÁS
A módosítással érintett tervezési
területfelhasználási vonatkozásai

terület

településszerkezeti

és

A tervezési területeket a jelenleg hatályos szabályozási és települészerkezeti terven
lehatárolva mutatjuk be:
- 3. sz. terület: a parkolók megépítéséhez a 4 hrsz.-ú telekből kell területet biztosítani a
közpark (zöldterület) egy részének igénybevételével. A parkolók a Szabadság utcai
Köám övezeten belül létrehozandó (közlekedési állami mellékút) övezeten belül kerülnek
kialakításra. A 4 hrsz.-ú területen a tervezett területfelhasználási mód változáson belül a
jelenleg is parkosított területnek a parkolók kialakítása mellett megmaradó része
továbbra is közösségi zöldfelület funkciót lát el közlekedési területen belüli
zöldfelületként.
Hatályos településszerkezeti terv

Módosított településszerkezeti terv
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A Település biológiai aktivitásértékének változása
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló
2006. évi L. tv. előírja, hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai
aktivitás értéke nem csökkenthet.
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató
érték.)
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre ezért biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges.
3.2.2

A tervezési területet érintő magasabb
dokumentumok és azok hatásának értékelése

rendű

területfejlesztési

Országos területrendezési terv
A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd
településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek
érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos
területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét
települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő.

Kivonat az országos területrendezési tervből
Az OTrT-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Potyond vonatkozásában:
•

a település környezetét érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési
elemeket (országos kerékpárút törzshálózat)
8
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•
•

települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket
az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Potyond és térségére vonatkozó
domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat

Az OTrT mellékletei közül az alábbiakban érintett a település:

Országos ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Megyei területrendezési terv

Kivonat a Megyei Területrendezési Tervből
A megyei rendezési terv vonatkozásában megállapítható hogy a tervezési terület nem
intenzív hasznosítású mezőgazdasági térség területén található, és a következő
övezetek által érintett a település:
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Ökológiai hálózat övezete

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

A tervezett módosítások szempontjából a tervezési területet érintő releváns övezeti
besorolás nincs.
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4. SZABÁLYOZÁSI TERV
4.1.

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

4.1.1.

TH 16-02-17 sz. dokumentáció
SZ-1/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású

4.1.2.

Rendelet
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3.3

LEÍRÁS

3.3.1

A szabályozás alapelvei

A településszerkezeti tervet érintő módosítások egyértelműen a szabályozási tervet is
érintik A 3. sz. tervezési terület esetében az új területfelhasználási egységek új övezeti
paramétereket is kapnak. Az 1., 2, sz. tervezési területek esetében a meglévő övezeti
paraméterek, illetve a szabályozási vonal, övezeti határ kerülnek változtatásra, az
igények alapján.
1. sz. tervezési terület:
Az érintett hrsz.-ok esetében a szabályozási vonal módosítására van szükség a
Köám és az Lf-2 övezet határán a Szabadság utcában. A korrekcióval az utca
szabályozási szélességén belülre kerül a megépített járda, melynek tulajdonjogát az
önkormányzat a magántulajdonosokkal rendezi.
Hatályos szabályozási terv

15
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Potyond településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás

Módosított szabályozási terv

2. sz. tervezési terület:
A Szabadság utca 102 hrsz.-ú magántelken – a telek Szabadság utcai vonalában kerékpártároló kialakításához kell a közterületet Köám szélesíteni, melyet az
önkormányzat egyeztetett a magántulajdonosokkal. Az érintett szakaszon az Lf -2
övezet terület csökken, a Köám övezet növekszik.
Hatályos szabályozási terv
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Módosított szabályozási terv

3. sz. tervezési terület:
A polgármesteri hivatal melletti területen - mely a hatályos szabályozás szerint közpark
övezetben van – egy a vendégforgalmat kiszolgáló parkoló létesülne. A parkoló
zöldterületen nem épülhet, így a területet közlekedési út övezetbe kell sorolni,
kapcsolódva Szabadság utca övezetéhez. A zöldterület (közpark) Zkp övezet területe
csökken, mely alapján a biológiai aktivitás számítással kell igazolni a községi mutatók
egyensúlyát. A parkolók területére Köp közlekedési parkoló övezet kerül kijelölésre. A
módosítás esetében a véleményezési dokumentációban kerül
bemutatásra
alátámasztó munkarészekben – a természetvédelmi, környezetvédelmi és egyéb
feltételek teljesülése.
Hatályos szabályozási terv
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Módosított szabályozási terv

3.3.2

A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása

A tervmódosítással az érdemi szabályozási alapelvek nem változnak. Az egyes övezetek
határai módosulnak a tervezett önkormányzati beruházások elvégzésének biztosítására.
A beépítésre szánt területek nagysága a településen minimális mértékben csökken, a
közterületek arány növekszik.
3.3.3

A szabályozási
vonatkozásai

terv

módosítás

önkormányzatot

terhelő

pénzügyi

A szabályozási tervmódosítás tervezett előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez
képest további önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással járnak. A beruházások
jogi kérdéseinek tisztázásához, a telekalakítási és területvásárlási feladatokat el kell
végezni.

3.4
3.4.1

KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
Tájrendezési javaslat

A hatályos településrendezési terv tájrendezési javaslat fejezetében részletesen
ismertetésre kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. A tervezett
módosítások nem jelentenek érdemi változást a település tájrendezési állapotára. Külön
felhívjuk a figyelmet a növényalkalmazásra vonatkozó javaslatok jelen módosítás során
való érvényesítésére is.
3.4.2

Környezetalakítási javaslat
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A hatályos településrendezési eszközökben – közöttük a helyi építési szabályzatban
(HÉSZ) - megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a
fejezet csak kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat.
A tervezett közösségi közlekedést kiszolgáló fejlesztések a lehető legkisebb
környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális zaj- és levegőszennyezettségi
határértékek a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési szabályzatban is rögzítésre
kerülnek.
4.3.2.1.

Víz

A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: fokozottan
érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő
település.
A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrátérzékeny területek listáján szerepel.
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján
megvalósítható építmények elhelyezése.
A tervezési területek felszín alatti vízbázis védőidomát nem érinti, közvetlen közelében
vízkivételi létesítmény nem található.
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén
a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen.
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre,
különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség.
A tervezési területen belül elhelyezhető létesítmények - a kialakítandó
üzemeléstechnológia alapján - havária esetén is alacsony kockázati szintűek.
A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével
gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba.
4.3.2.2.

Levegő

A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és
tervezett építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a
létesítmények megvalósításával generált többletjármű forgalom.
A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a
klímaviszonyokat nem módosítják.
A tervezési területeken jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan
meghatározó légszennyező (ipari) pontforrás.
A városi belterületen a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal
jellemezhető levegőminőség átlagos értékei megfelelő tartalékkal rendelkeznek, kritikus,
határérték közeli összetevő nincs.
A tervezett fejlesztések számottevő mértékben nem növelik a város forgalmát, valamint
jelentős saját emissziójuk sincs.
4.3.2.3.

Föld- és talajvédelem

A tervezési területek felszíni szennyeződésre fokozottan érzékenyek, ezért különös
figyelmet kell fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.
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A területeken a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a
hulladéktárolás, illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a
talajszennyezés kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett
létesítmények esetében semlegesnek minősíthető.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet
értelmében a tervezési területeken a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell,
hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
Kivitelezési munkák esetén a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell
számolni. A munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell
végezni az érintett területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának
helyreállításával.
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az
üzemeltető köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A
kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld
minőségében kárt ne okozzanak.
A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során
humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az
illetékes hatóságtól.
4.3.2.4.

Klíma, éghajlati viszonyok

A tervezett módosítások a község klímájában érzékelhető változást nem okoznak.
4.3.2.5.

Élővilág

A tervezett módosítások az élővilágra nem hatnak kedvezőtlenül.
4.3.2.6.

Épített környezet

A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.
4.3.2.7.

Zaj és rezgésvédelem

A területeken kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM
rendeletben foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e
rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni.
Az építkezési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményeznek zajterhelést:
• a munkagépek mozgása,
• szállítási forgalom,
• rakodási művelet,
Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban nem áll rendelkezésre
információ, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján
becsülhetők.
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Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell
környezetvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása,
illetve a határértékek betartása érdekében.
A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. Az anyagszállítás
általában a meglévő közutakon történik, és megfelelő szervezéssel, útvonal választással,
éjszakai szállítás, éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell
számítani.
A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási
útvonalak még nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet
végezni.
Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a
27/2008. (XII. 3.) Kv.VM – Eü.M együttes rendelet tartalmazza. Az építkezés megkezdése
előtt zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől.
A tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és porral
lehet számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű.
4.3.2.8.

Hulladékgazdálkodás

A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés
során a következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001.
(VII.18.) KöM rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben:
15 01 02
15 01 02
15 01 03
15 01 10*
15 02 02*
16 06 02*
16 06 03*
17
19 08 09
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 27*
20 01 28
20 03 01
20 03 07
20 03 09

papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fa csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok
nikkel – kadmium elemek
higanyt tartalmazó elemek
Építési és bontási hulladékok teljes spektruma
olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek
papír és karton
üveg
biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01
27*-től
egyéb települési hulladékok
lom hulladék
közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék

A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a
164/2002 (X.18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési
hulladékokkal kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni.
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A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint
történjen.
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a
gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az
ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására. A hulladékkezelést teljes körű
szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok
szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező vállalkozások
végezhetik.
4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat
- 1. sz. terület: az övezeti határmódosítás után a már részben megépült járdák
közterületbe kerülnek, a hiányzó szakaszok a létrejövő közterületen megépíthetőek. A
közterületi járdaépítés közlekedési építési tevékenység, melyet szakági tervezővel és
kivitelezővel kell terveztetni és megépíteni.
- 2. sz. terület: az autóbusz váró és kerékpártároló elhelyezéséhez szükséges
területet szintén közterületbe kel áthelyezni. A tervezett fejlesztés a közösségi
közlekedést szolgálja, melynek magvalósítása önkormányzati érdek. A területet a
szomszédos magán területekből kell biztosítani.
- 3. sz. terület: a tervezett
gépkocsi parkolóhely építése engedélyköteles
tevékenység. A zöldterülete át kell sorolni közlekedési övezetté,melyen a beruházás
elkészíthető. A parkoló a szomszédos közösségi épületek kiszolgálást biztosítja.
4.3.4. Közműfejlesztési javaslat
Az érintett tervezési területek esetében a közművek kiépítése és igénybevétele nem
szükséges. A módosítások nem járnak többlet felhasználási igénnyel. A rendezési terv
alátámasztó munkarészeiben szereplő közműfejlesztési javaslatok, szerkezeti
rendszerek nem változnak.

4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás)
A tervezési területeket a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális
elemek nem érintik.

3.4.6

Örökségvédelmi hatástanulmány

A tervezett módosítással érintett területek közvetlenül nem érintenek épített örökségi
értékeket. A tervezési terület környezetében műemlék nem található.
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során
előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik.
Irodalomjegyzék
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Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr Vármegye, szerk. Dr. Borovszky Samu én.
Budapest
Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI Zrt.
OTr.T VÁTI Zrt.
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