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Ikrény Község Önkormányzata Képviselő – testületének 
…………………………… önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló,  
15/2000.(XII.22.) rendelet módosításáról 

 
 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997.évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 13. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 13/2003. (XII. 
09.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Ikrény község helyi építési szabályzatról szóló 15/2000 (XII.22.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. A rendelet 
1. az SZ-J1/1 jelű, Rp.I.130-20/21 munkaszámú,Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/1  című 

(továbbiakban SZ-J1 terv),  
2. az SZ-J1/3 jelű, Rp.I.130-20/21 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/3 című 

(továbbiakban SZ-J1 terv), 
3. az SZ-J1/4 jelű, Rp.I.130-23 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/4  című 

(továbbiakban SZ-J1 terv), 
4. az SZ-J1/5 jelű, Rp.I.130-4 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/5 (továbbiakban 

Sz-J1 terv) című  
5. az SZ-J2 jelű, Rp.I.130-16 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II című  
6. az SZ-J/Á jelű, Rp.I.130-4 munkaszámú Átmeneti előírások hatálya című,  

tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 21.§ 2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul 
 

„b) A Gip jelű terület övezeti előírás: 
a) beépítési mód:       szabadonálló 
b) megengedett legnagyobb beépítettség:    50% 
c) kialakítandó legkisebb zöldfelület:    25% 
d) kialakítható legkisebb telekterület:    4 000 m2 
e) megengedett legnagyobb építménymagasság:   12,0 m 
f) az építési hely határai: 

fa) a közlekedési területekkel határos telekhatártól    6,0 m 
fb) az eltérő területfelhasználású területtel határos telekhatártól  6,0 m 
fc) az azonos területfelhasználású telkek határától    6,0 m 

g)  az övezet telkein nyeles telek alakítható. Nyeles telek alakítása esetén a nyél minimális 
szélessége 7,0 méter. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a 2020…………… napján lép hatályba. 
 

Ikrény, 2020.  ............... 
 
 
Németh Tamás      Komjáti János 
polgármester       jegyző 
 
 
 
        
Kihirdetve:Ikrény, 2020……………………. 
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1. ELŐZMÉNYEK 
 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos helyi építési szabályzatát 
15/2000.(XII.22.) sz. ÖKT. rendeletével állapította meg. A helyi építési szabályzat azóta több 
alkalommal módosításra került. 
 
1.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA  
 
A településnek célja és érdeke, hogy a Rábca menti iparterületen, a hatályos terveken kijelölt területeken 
megkezdődjenek a beruházások és ezzel a község iparűzési adó bevételhez jusson. 
Ikrény község Képviselő Testülete tulajdonosi kérésre a Rábca menti iparterület szabályozási 
előírásainak módosítása mellett döntött. 
 
 
1.2. A TERVEZÉSI FELADATOK ISMERTETÉSE 
 
1. A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület 

csökkentése 8000 m2 ről 4000 m2 re.  
 

2. A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele. 
 

3. A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, az elő-, oldal- és hátsókert méretének 
csökkentése 10,0 méterről 6,0 méterre.  

 
 
 
2. TERVEZÉSI FOLYAMAT 

 
Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel, (A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
 a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
 b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új 
munkahely megteremtését biztosítja, 
 c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.) az egyeztetési 
folyamat az egyszerűsített eljárás szabályai szerint, a véleményezési szakasszal indul. 
 

  



9 
 

  

3. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
3.1 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  
 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 
19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb szintű terv 
célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű terveknek meg 
kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési tervnek. 

 
 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
 

Az Országos területrendezési tervben Ikrény térségét érintő vonalas elemek:  
 

 

 
 

 
 

 

Ikrény község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2020-ban a közgyűlés 
- a 15/2020 (V.5.) számú határozatával, illetve 
- az 5/2020 (V.5.) számú rendeletével hagyta jóvá.   

A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonmagyaróvár 
közigazgatási területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 
- települési térség  
- mezőgazdasági  
- erdőgazdálkodási térség 
- vízgazdálkodási térség 
 
Vonalas létesítmények, melyek érintik a települést, illetve annak környékét: 
- nagysebességű vasútvonal  
- gyorsforgalmi út  
- térségi kerékpárút hálózat eleme  
- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték  
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme  
 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 
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Kivonatok a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
 
 

 
Ökológiai hálózatok övezete 

 

  
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
 

 
Tájképvédelmi terület övezete  
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Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
 

 
Nagyvízi meder övezete 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 
Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 
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Natura 2000 területek övezete 

 

 
Árvízi kockázatkezelési terület övezete 
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Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 

 
 

A tervezett módosítások, melyek csak a Rábca menti iparterületre vonatkozó szabályozási tervet és helyi 
építési szabályzatot érintik, nem térszerkezeti jelentőségűek, a területrendezési tervekkel irrelevánsak. 
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

BEMUTATÁSA 
 

A Rábca menti iparterület 2001-ben került kijelölésre  Ikrény község településrendezési tervein, mint 
közúti forgalomra épülő potenciális gazdaságfejlesztési terület.  
Ikrény község településfejlesztési koncepciója szerint a településfejlesztés alapelveinek egyike „A 
régióközponthoz való közelség és a jelentős közlekedési folyosók nyújtotta gazdaságfejlesztési 
potenciál kihasználása.”, ennek megfelelően a tervezési program iparfejlesztési területek kijelölését 
határozta meg. 
A rendezési tervi lehetőségek között a program az M1 autópálya – 85. sz. főút csomópontjának 
térségében lévő területet, közvetlen közúti megközelíthetősége esetén, szállítmányozás, raktározás, 
logisztikai bázis céljára javasolta felhasználni. 
A csomópont térségében, a 85. számú főút két oldalára tervezett iparterület a település központi 
belterületétől távol, attól függetlenül, önállóan, a jelentős közutak csomópontjaira alapozóan tud 
működni. 
A területen nagy szállításigényű, nagy telephelyigényű, nagy forgalmú raktározási, kereskedelmi, 
szolgáltatási létesítmények kaphatnak helyet kiegészülve az ezeket kiszolgáló kis méretű termelő 
létesítményekkel. 
 
Ikrény község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben az ipari területként szabályozott 
terület szabályozási előírásait tulajdonosi kezdeményezésre felülvizsgáltatta és módosíttatta, annak 
érdekében, hogy a Gip jelű övezetekre egységes övezeti besorolás alakuljon ki, és a kialakítható telkek 
méretei a meglévő telekméretekhez igazodjanak. 
 
Jelenlegi módosítások: 
 
A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület csökkentése 
8000 m2 ről 4000 m2 re.  
A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele. 
A Rábca menti iparterületen, a Gip jelű övezetben, az elő-, oldal- és hátsókert méretének csökkentése 
10,0 méterről 6,0 méterre.  
A Gip jelű övezetek a Rábca menti iparterületen belül, a 85 számú országos II. rendű főúttól északra 
találhatók.  
 
A hatályos településszerkezeti terv nem módosul: 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
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Jelen településrendezési terv módosítás az SZ-J1/4 jelű Rábca menti iparterületre vonatkozó 
szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érinti az alábbiak szerint: 
 
A hatályos szabályozási terv és helyi építési szabályzat a 85 jelű úttól északra fekvő, Gip övezetekben 
a kialakítható legkisebb telek területét 8000m2-ben határozta meg. 
A módosítás után ez az érték 4000 m2 lesz. 
A helyi építési szabályzat Gip övezetre vonatkozó övezetei előírásai közé bekerül, hogy a Gip jelű 
övezetekben lehetőség lesz nyeles telek alakítására, azzal a kikötéssel, hogy a nyél szélessége 
minimum 7, 0 méter legyen. 
A helyi építési szabályzat Gip övezetre vonatkozó övezetei előírásai között módosul az elő-, oldal és 
hátsókerti méret 10 méterről 6,0 méterre. 
 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
 
 

 
Kivonat módosított szabályozási tervből 
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5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
A biológiai aktivitásértéket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.(IV.3.) 
ÖTM rendelet előírásai szerint kell meghatározni.  
A területek eredeti biológiai aktivitásértékét a hatályos településrendezési eszközök esetében a terület-
felhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat 
alapján, a rendeletben megadott értékmutatók alkalmazásával kell kiszámítani. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) előírja, hogy az 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
aktivitás értéke nem csökkenhet. 
 
A jelen rendezési terv módosítás során nem történi új beépítésre szánt terület kijelölése, ezért biológaia 
aktivitás érték számításra nincs szükség. 
 
6. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
6.1. Tájrendezés és környezetalakítás 

 
A csomópont környéki területek beépülésével a megjelenő műszaki elemek megváltoztatják a táj eddigi 
képét, bár a főút, az autópálya, a villamos távvezetékek erősen rányomták bélyegüket eddig is a tájra. 
 
A tájképalakítás, az ipari terület tájbaillesztése érdekében meg kell tartani, fejleszteni kell az északi 
terület középvonalában húzódó erdőterületet. A terület növényzetét fel kell váltani a tájra jellemző 
őshonos fákkal, cserjékkel (tölgy-kőris-szil ligeterdő fajai). 
A Rábca folyó felől, a töltés biztonsági sávján kívül az ipari telkeken őshonos növényfajok 
felhasználásával legalább 8,0 m széles takarófásítást kell létrehozni. A takarófásításba magas lombos 
fák, alacsony lombos fák, magas lombhullató cserjék és alacsony lombhullató cserjék kerüljenek. 
 
A 85. számú főúttal határos telekterületeken az út felőli előkertet díszkertként kell kialakítani és 
fenntartani. A díszkertben is elsősorban a pannon tájra jellemző lombos díszfák és cserjék kerüljenek, 
fenyők és más egzoták túlzott mértékű alkalmazását kerülni kell. 
A zöldfelületek szakszerű létesítésének biztosítékaként a kertépítést építési engedély köteles 
tevékenységgé kell tenni és az épületek használatbavételéhez a kert tervek szerinti kivitelezését is meg 
kell követelni. 
Az iparterületi út két oldalán egységes fasort kell kialakítani. Legalább az együtt látható útszakaszokat 
azonos fafajjal kell beültetni. 
 
A Rábca menti iparterületet a közlekedési utak zaja éri. A zajjal határértéken felül terhelt területsávon 
zaj ellen védendő létesítmény csak zajgátlást eredményező műszaki beavatkozással építhető. 
 
A terület levegőtisztaságvédelmi besorolása védett I. kategória, zajvédelmi besorolása iparterület. 
A zaj határértékének megállapításánál Dózsa-major lakott területére (távlatban turista központ) és a 
Rábca folyó hullámterére (természeti terület) figyelemmel kell lenni. 
Az iparterület szennyvizeit a szükséges előtisztítás után közüzemi csatornába kell vezetni (VI. 
kategória). Közműpótló műtárgy nem létesíthető. 
Az ipari és veszélyes hulladékokat a területről a külön jogszabályok szerint el kell szállítani. 
A települési hulladékot vagy a községi hulladékelszállítási rendszer keretében, vagy ha a 
hulladékelbánás ennél lényegesen kedvezőbben történik, akkor saját elbánással kell ártalmatlanítani és 
véglegesen elhelyezni. 
Az iparterület a felszín alatti vizek tekintetében szennyeződésre fokozottan érzékeny területnek minősül. 
A 33/2000.(III.17.) Kormány rendelet rendelkezik a felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról. 
 
A telkekről a csapadékvíz a csapadékvízgyűjtő tóba csak a szükséges mértékű előtisztítás után juthat. 
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6.2. A módosítás hatásai az örökségvédelmi elemekre 
 
A tervezett módosítások - Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület csökkentése 8000 m2 
ről 4000 m2 re. a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele és a Gip jelű övezetben, az 
elő-, oldal- és hátsókert méretének csökkentése 10,0 méterről 6,0 méterre – az örökségvédelmi elemekre 
nincsenek hatással. A rajzi munkarészeken aktualizáltuk a régészeti lelőhelyeket az Örökségvédelmi 
Hivatal aktuális adatszolgáltatása alapján. 
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6.3. Közlekedés  
 

A Rábca menti iparterület Ikrény község közigazgatási területén, a 85. sz. főút mentén, azzal 
párhuzamosan húzódó földterületeken található. 
A 85. sz. főúttól É-ra eső területsáv a főút és a Rábca közötti földterületet foglalja magába az M1 jelű 
Budapest-Hegyeshalom autópálya csomópontja és a Dózsa-major közötti szakaszon. A tervezett 
gazdasági terület már 2001 óta rendelkezik jóváhagyott településrendezési tervvel. A tervezett gazdasági 
terület kiépítése már megkezdődött. Az infrastrukturális elemek kiépítése, illetve annak kiterjesztése 
már folyamatban van. Mivel a jelen módosítás csupán a telekalakítás szabályait érinti, azaz : 

- Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület csökkentése 8000 m2 ről 4000 m2 re, 
- a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele, 
- a Gip jelű övezetben, az elő-, oldal- és hátsókert méretének csökkentése 10,0 méterről 6,0 méterre. 

 Ezek a tervezett módosítások nem érintik az iparterület közlekedési hálózatát, közlekedésszerkezeti 
rendszerét. 
 
Külső közlekedési kapcsolatok 
 
A tervezéssel érintett terület fő térségi kapcsolatait az M85. jelű Győr-Sopron gyorsforgalmú út, az M1. 
jelű Budapest-Hegyeshalom autópálya és az azt keresztező 85. sz. Győr-Nagycenk II. rendű főút adja. 
Az autópálya és a főút csomópontja képezi a tervezési terület határát. 
Ma a módosítással érintett terület közvetlenül is megközelíthető a 85. sz. főút felől a 2+ 830 kmsz-nél 
kiépített útcsatlakozáson keresztül  

 
Belső közúthálózat 
 
A hatályos településrendezési terv elkészítésekor a módosítással érintett területre tervezett gazdasági 
telkek kiszolgálására egy közlekedési hurkokból álló „rostos” közúthálózati rendszert terveztünk. A 
közúti „hurok” a Dózsa-majori bevezető útszakasztól az ideiglenes csomópontig vezet. A terület belső 
közúti feltáró rendszerén a jelen módosítás okán nem változtatunk. 
 
Keresztmetszeti elrendezések, szabályozási szélességek  
 
A hatályos településrendezési terv a keresztmetszeti elrendezések, és szabályozási szélességek 
meghatározásánál az alábbiakat rögzítette: 
 
„A terület feltárására tervezett belső úthálózat a tervezett felhasználásnak megfelelően olyan, hogy ott 
mind a szállítás, mind a hivatás, mind a vendégforgalom akár egyidőben is lebonyolódhasson. Ezért a 
kialakítandó út paramétereit ennek megfelelően gyűjtőúti szintnek megfelelően szabtuk meg. Ez 22,0 
m-es szabályozási szélességet jelent. 
A kialakítandó utcák tengelyébe 7,0 m-es aszfaltrendszerű burkolatot, kétoldali nemesített padkát és 
nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszert terveztünk. Az 1,5 m szélességű járdák igazodjanak és 
kapcsolódjanak az ingatlanok határához  
A belső közlekedési hálózat kialakításánál használatos minimális ívek 30 m-nél kisebbek nem lehetnek. 
Az útcsatlakozásoknál, illetve a leendő kapubehajtóknál alkalmazható minimális szegélylekerekítések 
legalább 12 m-esek. 
A területről a Rábca hullámteréhez kivezető gyalogutak esetében min. 6,0 m-es szabályozási 
szélességgel számoltunk. 
A külső közlekedési kapcsolatot adó utak esetében az M85 jelű gyorsforgalmú útnál 60 m-es 
szabályozási szélességet vettünk figyelembe. 
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Közforgalmú közlekedés 
 
Ma, és a jövőben a terület tömegközlekedési ellátását a 85. sz. főúton közlekedő, helyközi és távolsági 
buszjáratok biztosítják. Ebben változást a jelen módosítás nem eredményez. 
 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
 
A Rábca menti iparterület ma sem gyalogos, sem kerékpáros úthálózati rendszerrel nem rendelkezik. 
A hatályos településrendezési terv már rögzítette, hogy a gazdasági terület tervezett központja és a 
Rábca menti területek közötti gyalogos kapcsolat lehetőségét természetes vonalazású gyalogutak 
kialakításával biztosítottuk. 
A belső gyalogos hálózatot a létesítményeket, vagy ingatlanokat feltáró úthálózat részeként az 
útburkolatokat kísérő járdák képezik. 
A jelen módosítás kapcsán a hatályos településrendezési tervben az ennek a területnek a kerékpáros és 
gyalogos megközelítésére és feltárására tervezett rendszeren nem szükséges változtatni. 
 
A jelenlegi módosítások - Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület csökkentése 8000 m2 
ről 4000 m2 re. a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele és a Gip jelű övezetben, az 
elő-, oldal- és hátsókert méretének csökkentése 10,0 méterről 6,0 méterre – nem érintik az iparterület 
közlekedési hálózatát, közlekedésszerkezeti rendszerét. 
 
 
6.4. Közművesítés 

 
A hatályos településrendezési terv a vizsgált, módosítással érintett gazdasági terület közművi ellátására 
vonatkozólag megadta a forrás oldali kapacitásokat, melyek továbbra is rendelkezésre állnak. 
Megállapítható, hogy a módosítással érintett területeken részben közvetlenül a fejlesztési területen belül, 
de többségében annak határán a már kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve a teljes 
közműellátás továbbra is biztosítható.  
A leendő beruházóknak lehetősége van a tervezett gazdasági területi fejlesztések teljes körű 
közműellátására, mind az energia- mind a vízi közművek tekintetében. 
 
Vízellátás 
 
A hatályos településrendezési terv szerint a prognosztizálható ivóvízigények az alábbiak voltak: 
 

É-i területrész   100 m3/d 

D-i területészt   110 m3/d 

Összesen:   210 m3/d 
 
távolságra van, mint a létesítendő Győr-Ikrény közötti távvezeték. 

Az ivóvíz vezetékre 200 fm-ként földfeletti tűzcsapokat kell telepíteni az oltóvíz biztosítása érdekében.” 
A jelen módosítás kapcsán a terület vízellátásának biztosítása érdekében nincs szükség a hatályos 
településrendezési terv módosítására. 
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Szennyvízelvezetés 
 

A hatályos településrendezési terv rögzítette, hogy 
„Az iparterületen keletkezett kommunális és előtisztított ipari szennyvizek befogadója az Abda-Győr 
közötti meglévő szennyvíznyomóvezeték. A területen keletkező szennyvizeket kényszeráramoltatású 
vezeték 
Az egyes területrészeken gravitációs hálózatot kell kiépíteni közbenső átemelők közbeiktatásával. 
Az egyes ipari telephelyeken keletkezett szennyvizeket szükség szerint elő kell tisztítani, hogy 
megfeleljen a közcsatornába vezethetőség feltételeinek. 
A területen még ideiglenes jelleggel sem szabad zárt szennyvíztározót létesíteni” 
Ezen jelen módosítás okán nem szükséges változtatni. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A hatályos településrendezési terv a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: 
„Az iparterület és a térség felszíni vizeinek a befogadója a Rábca folyó. 
A területről elvezetendő felszíni vizeket záportározón keresztül lehet a Rábcába juttatni. 
A topográfiai adottságok alapján a terület mély fekvésű részére javasoljuk a csapadékvíz tározó 
elhelyezését, innen zárt vezetéken szivattyú segítségével kell a csapadékvizet a Rábcába vezetni.  
Az utak mentén kiépített nyílt árkokkal kell a csapadékvizet a záportározóba vezetni, felhasználva a 
területen ma is meglévő vízelvezető árkokat. 
A terület fokozottan érzékeny a felszíni szennyeződésre, ezért a telephelyeken belül a tetőszerkezetekről 
elvezetendő csapadékvizeket a telephelyen belül el lehet szikkasztani, de a belső utak és parkolók 
csapadékvizeinél telken belül gondoskodni kell a homok és az olajmegfogásáról, és csak utána lehet azt 
a közterületi vízelvezető árkokba vezetni.” 
A jelen módosítás miatt a tervezett csapadékvíz elvezetés módját és rendszerét nem szükséges 
módosítani. 
 
Gázellátás 
 
A terület gázellátására vonatkozó, a hatályos településrendezési tervben szereplő megoldás 
megvalósítása már folyamatban van. A hatályos településrendezési terv az alábbiakat tartalmazta: „A 
Rábca menti iparterületen halad keresztül a Baumgarten-Győr nagynyomású földgáz szállítóvezeték, 
melynek biztonsági övezete a Rábca keresztezés utáni szakaszon 2x10 m a többi helyen 2x46,0 m. 
A biztonsági övezeten belül be kell tartani a 6/1982-es IpM-KPM közös rendeletben rögzített tilalmakat 
és korlátozásokat. A vezetéket úttal és közművekkel kezelői egyeztetés után keresztezni lehet, de a 
biztonsági övezeten belül csak gázvezetéket lehet vezetni más közművezetéket és utat nem. 
 
A tervezési terület téli órai gáz fogyasztása az alábbiak szerint prognosztizálható. 

A 85-ös úttól É-ra fekvő terület  1900 m3/ó 

A 85-ös úttól D-re fekvő terület  2300 m3/ó 

Összesen:     4200 m3/ó 
 
Ezt a mennyiséget az ikrényi gázátadó állomástól induló és Abda felé haladó NÁ 150-es 
nagyközépnyomású földgázvezetékről lehet biztosítani. 
Az ellátás érdekében gázfogadó állomást kell létesíteni. Az állomás megtáplálására a meglévő 
vezetékről leágazva új nagyközépnyomású vezetéket kell létesíteni. 
Az gázfogadó állomástól a területet feltáró utak nyomvonalában középnyomású elosztó hálózatot kell 
kiépíteni, és erről leágazva lehet az egyes telephelyeket ellátni egyedi nyomásszabályozók 
alkalmazásával.” 
A módosítással érintett terület vezetékes gázzal való ellátására adott megoldáson, jelen módosítás miatt 
nincs szükség változtatásra. 
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Villamos energia ellátás 
 
A terület villamos energia ellátására vonatkozóan a hatályos településrendezési terv az alábbiakat 
tartalmazta: 
„Az iparterületen halad keresztül a 85-ös út D-i oldalán a Célgépgyár-Lesvár közötti 20 kV-os 
légvezeték. A várható villamos teljesítmény igények az alábbiak: 
 

É-i területrész    4,5 MW 

D-i területrész   5,5 MW 

Összesen:   10,0 MW 
Az előzetes egyeztetések szerint a jelenlegi 20 kV-os rendszerről 2-3 MW teljesítmény igény még 
biztosítható, de megfelelő tartalékellátás biztosítást nem  
5 MW igényig a Győr-Dél 120/20 kV-os állomástól kell új 20 kV-os vezetéket építeni, ami a területen 
kétrendszerű 20 kV-os vezeték is lehet a mostani nyomvonalon. 
10 MW igény esetén lehetséges több 20 kV-os vezeték indítása a Győr-Dél állomásból, de célszerűbb 
új 120/20 kV-os állomás létesítése a teljes terület ellátására. 
Az állomás megtáplálására két, a térségben üzemelő 120 kV-os légvezetékkel lehet számolni. 
Az egyik a tervezési területhez közel húzódó Győr-Horvátkimle közötti 120 kV-os vezeték, a másik a 
Rába partján haladó a jelen területtől lényegesen távolabb fekvő Győr-Csorna közötti 120 kV-os 
légvezeték. 
A csornai vezeték rendelkezik megfelelő szabad kapacitással, de a kiépítendő új 120 kV-os vezeték 
minimum 3,5 km hosszúságú. Ezen szempontok alapján a hatályos településrendezési terv az előző 
megoldást javasolta, és ezt tüntette fel. 
A terület ellátására a meglévő 20 kV-os légvezetékről leágazva a 85-ös utat keresztezve kell új 20 kV-
os légvezetéket építeni a területet feltáró út nyomvonalában. 
A területen 2 db közterületi 20/0,4 kV-os állomás létesítését javasoljuk a közvilágítás és a kisebb 
teljesítmény igényű fogyasztók ellátására. 
A nagyobb fogyasztóknak erről a kiépített 20 kV-os hálózatról leágazva a saját telephelyükön kell a 
pontos igények ismeretében meghatározható kapacitású transzformátorállomást létesíteni.” 
A módosításra érintett területre vonatkozó, a hatályos településrendezési tervben szereplő villamos 
energia ellátási rendszeren a jelen módosítás okán nem szükséges változtatni. 
 
Hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
A 85-ös út É-i oldalán 3 db távbeszélő kábel halad, a Győr-Ikrény összekötő kábel és a Győr-Csorna-
Kapuvár körzetkábel az úthoz közelebb, a Győr-Sopron közötti optikai kábel az úttól 30-32 m 
távolságban húzódik. 
Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési hálózatának föld-alatti 
vezetéssel történő építése. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
Mint bárhol-máshol, Ikrény település teljes közigazgatási területén már lehetséges a mobiltelefonok 
használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a módosítással érintett területeken a vezeték nélküli 
hírközlési szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget. Vezeték nélküli közcélú 
hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését az érintett területeken a vezeték nélküli 
szolgáltatók nem terveznek, ezeken a területeken ilyenek számára helyet nem biztosítottunk. 
 
A jelenlegi módosítások - Gip jelű övezetben, a kialakítható legkisebb telekterület csökkentése 8000 m2 
ről 4000 m2 re. a Gip jelű övezetben, a nyeles telek kialakítás lehetővé tétele és a Gip jelű övezetben, az 
elő-, oldal- és hátsókert méretének csökkentése 10,0 méterről 6,0 méterre – nem érintik az iparterület 
korábban tervezett közmű hálózatát. 
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Terviratok 
 
Főépítészi tartalom meghatározás 
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