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városépítési és városgazdálkodási  
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     Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479 
 
 
Pekkerné Szabó Piroska     Tájrendezés, környezetalakítás  
okl. táj- és kertépítész    
okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök  
táj- és kertépítész vezető tervező  
vezető településtervező   .................................................................... 
     Tervezői névjegyzék szám.: TK 08-0073 
     Tervezői névjegyzék szám.: TT1 08-0073 
 
Szabó Lilla  
okl. településmérnök   Településrendezés 

       
     .................................................................... 

 
Ferenczi Huba    Közműrendszer  
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     ................................................................................ 
     Tervezői névjegyzék szám:  TE-T-08-0253 
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szakmérnök    ............................................................................... 
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Szeredi Gábor   Településrendezés  
településmérnök 
közgazdász regionális fejlesztő  ................................................................... 

 
Ügyvezető igazgató 

Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor  
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Ikrény község Polgármesterének …………………….. határozata 

a településszerkezeti terv módosításáról 
 

Ikrény Község Polgármestere – Ikrény Község Önkormányzata Képviselő Testületének feladat és 

hatáskörében eljárva- a jelenleg érvényben lévő településszerkezeti tervét az alábbiak szerint 

módosítja, a határozat mellékletét képező Rp.I.130-25 munkaszámú, Településszerkezeti terv című, 

TSZT rajzszámú, terven a módosítással érintett terület határa jellel körülhatároltaknak megfelelően: 

 
1. A 0171/8 hrsz-ú telek teljes területe különleges turistaközpont területből általános 

mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra a TSZT tervlap szerint. 
 

2. A 0171/2 hrsz-ú telek teljes területe, és a 0171/1 hrsz-ú telek ~1700m2 nagyságú területe 
különleges turistaközpont területből gazdasági erdőterületbe kerül átsorolásra a TSZT tervlap 
szerint. 
 

3. Az 1. és 2. pont szerinti területátsorolások során a biológiai aktivitásértékben +4,7313 többlet 
érték keletkezik, mely többlet a későbbi szerkezeti tervmódosítások során beszámítható. 
 
 

A határozat mellékleteiben foglaltakat a Képviselő-testület egyéb határozatainak és rendeleteinek 

meghozatalánál figyelembe kell venni. 

 
Felelős:  Németh Tamás polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

Német Tamás                                                      Komjáti János 
   polgármester                                                                         jegyző 

 
 
 

1. melléklet:  TSZT tervlap 
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Ikrény Község Polgármesterének  …………………rendelete  
Ikrény község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 15/2000. (XII.22.) rendelet módosításáról 
 
Ikrény Község Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében 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, annak 9. mellékletében meghatározott 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. 
(XII.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban HÉSZ) 1.§-a helyébe a következő 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 SZJ-1/2 jelű, Rp.I.130-25 munkaszámú,Szabályozási és övezeti helyszínrajz című 

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

című (továbbiakban SZ-J1 terv), 
4. az SZ-J1/4 jelű, Rp.I.130-13 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/4  

című (továbbiakban SZ-J1 terv), 
5. az SZ-J2 jelű, Rp.I.130-25 munkaszámú, Szabályozási terv – külterület szabályozás 

(továbbiakban SZ-J2 terv), 
6. az SZ-JK jelű, Rp.I.130-25 munkaszámú, Szabályozási terv – GYMSM övezetek 

(továbbiakban SZ-JK terv)  
 
című tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 

 
2. § 

 
A HÉSZ 5.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Vegyes terület 
Településközpont vegyes terület   TV 

 
Lakóterület 

Falusias lakóterület    FL 
 
Üdülőterület 

Hétvégiházas üdülőterület    Üh 
Üdülőházas üdülőterület    Üü 
 

Gazdasági terület 
Egyéb ipari terület      IGE 
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Kereskedelmi, szolgáltató terület   KG 
Jelentős mértékű, zavaró hatású ipari terület IGZ 
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Különleges terület 

Temető      T 
Sportterület     SP 
Vízügyi telephely      Vízügyi telephely 
Hulladékudvar     H 

 
 

3. § 
A HÉSZ a következő 17/A. §-sal egészül ki: 
 

Hétvégiházas üdülőterület 
17/A § 

 
(1) Hétvégiházas terület építési övezete a Szabályozási terveken Üh jellel jelölt építési övezet, 
melyben csak egy legfeljebb két üdülőegységet magában foglaló üdülőépület helyezhető el. 
 (2) Az övezetben maximum egy személy gépkocsi tároló helyezhető el, mely kivételével melléképület 
nem létesíthető. 
(3) Az övezetben az épületek maximum párkánymagassága 3,5 m. 
 

4. § 
 

A HÉSZ a következő 17/B. §-sal egészül ki: 
 

Üdülőházas üdülőterület 
17/B § 

 
1) Üdülőházas terület építési övezete a Szabályozási terven Üü jellel jelölt építési övezet, melyet 

csak vízi sportolás és fürdőzés céljára lehet felhasználni. 
2) A fő funkciók mellett, a területet igénybe vevők ellátására kereskedelmi, vendéglátó és szociális 

építményeket lehet építeni. A terület karbantartásához, működtetéséhez fenntartó épületek 
építhetők. 

3) A megengedett legnagyobb épületmagasság 7,0 m.  A vízi sportolási építmények 
tartószerkezeteinek megengedett legnagyobb magassága 15,0 m. 

4) A védelmi célú fásítás területén gyalogutat és kerti építményeket lehet elhelyezni úgy, hogy a kerti 
építmények a védőfásítás területének 3%-nál nagyobb részét nem foglalhatják el. 

5) A védelmi célú fásítás növényzetét legalább 40%-ban a tájra jellemző fafajokból kell összeállítani, 
lombkoronaszint, magas cserje szint, alacsony cserje szint kialakításával. A lombkoronaszint 
kifejlett állapotban legalább 50%-os záródású legyen. 

6) A GYSEV vasúti területétől a növényeket olyan távolságra kell ültetni, hogy azok kidőlés esetén 
se kerüljenek a vasúti űrszelvénybe. 

7) Épület az SZ-J terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 
8) A terület felszíni szennyeződésérzékenységi besorolása: felszíni szennyeződésre fokozottan 

érzékeny. A talaj, a talajvíz és a vízfelület tisztaságára veszélyes anyagokat különös gondossággal 
kell kezelni. 

9) A területen építendő épületeket a közüzemi csatornahálózat megépültéig zárt szennyvíztárolóval 
kell ellátni. A létesítményeket a csatornahálózat megépülte után a szennyvízelvezető rendszerre rá 
kell kötni. 

 
5. § 

 
A HÉSZ 20.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (4)  Övezeti előírások: 
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-  beépítési mód:   szabadonálló 
-  megengedett legnagyobb beépítettség:   30% 
-  kialakítandó legkisebb zöldfelület:  30% 
-  megengedett legnagyobb építménymagasság:  12,0 m 
- az övezetben telekalakítás nem engedélyezhető 

 
6. § 

Hatályát veszti a HÉSZ 20.§ (3) bekezdése és a 31.§-a. § 
 

7. § 
Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  
 
 
Ikrény, 2021.  
 
 

Németh Tamás                                                      Komjáti János 
   polgármester                                                                         jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: Ikrény, 2021.  
 
 
 

Komjáti János 
                    jegyző 
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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 
 
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési tervei módosítását határozta el. 
 
A módosítás Ikrény község több pontját és helyi építési szabályzatának több paragrafusát érinti:  
 

1. Átmeneti szabályozás, a HÉSZ 31.§-ának és az ehhez kapcsolódó SZJ-1/5 és SZJ-Á tervlapok 
megszűntetése, az érintett területekre vonatkozó szabályozás egységes tervbe való 
bedolgozása. 
 

2. 1. sz. módosítással érintett terület:  
 a szerkezeti terv és a szabályozási terv összhangjának megteremtése, az átmeneti szabályozás 

megszűntetése, és a szabályozás pontosítása 
 1/A a hétvégiházas üdülőterület (HÜ) építési paramétereinek módosítása 

a meglévő wakeborad pálya és strand területének és környezetének szabályozása 
 1/B majorsági terület, az átmeneti szabályozás megszűntetése miatti tervbe illesztés 

végrehajtása 
 

3. 2. sz. módosítással érintett terület:  
Meglévő állattartó telep, tehenészet fejlesztési igényének szabályozása  

 

 
Módosítással érintett területek
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2. A HATÁLYOS TERVEK 
 

 
 

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
 



13 
 

 
Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből 
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2.1. Hatályos területrendezési tervek 
 
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 
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Az OTrT Ikrényt érintő övezetei 
 

 
Erdők övezete 

 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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Országos ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 

hálózat pufferterület övezete 
 

 
 

 
Jó termőhelyi adottságó szántók övezete 
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Tájképvédelmi terület övezete 

 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
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Nagyvízi meder övezet 

 
 

Az Országos területrendezési tervhez kapcsolódó 9/2019 (VI.14.) Mvm rendelet szerinti jó termőhelyi 
addotságú szántók övezete érinit az 1/A .sz módosítási területet. 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét 2020 májusában jóváhagyta a Közgyűlés 
Elnöke. A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5./2020.(V. 5.) számú rendelete 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről 
A megyei közgyűlés elnökének 15/2020. (V.5.) számú határozata Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési 
ajánlásokról és a határozattal elfogadásra kerülő, egyedi megyei övezetekről. 
 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Sopron közigazgatási 
területét a település területét az alábbi fő térségi terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 

 
 

 
 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei térségi szerkezeti tervből 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 
 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Tájképvédelmi terület övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Vízminőség védelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Nagyvízi meder övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Árvízi kockázatkezelési terület övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

  
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
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Győr-Moson-Soron Megye területrendezési tervének több övezete érinti Ikrény közigazgatási területét. 
 

 Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, pufferterület övezete 
 Tájképvédelmi terület övezete 
 Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 Vízminőség védelmi terület övezete 
 Nagyvízi meder övezete 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 Árvízi kockázatkezelési terület övezete 
 Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
 Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 

 
A módosítási területeket az alábbi övezetek érintik: 
 

 Tájképvédelmi terület övezet - 3.sz. módosítási terület 
 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete - 1. 

sz. és 2..sz. módosítási területek 
 Vízminőség védelmi terület övezete - 1. sz. és 2.sz., és módosítási területek 
 Árvízi kockázatkezelési terület övezete - 1. sz.,2.sz., és 3. sz. módosítási területek 
 Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete - 3.sz. módosítási terület 
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3. RENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK: 
1. Átmeneti szabályozással érintett területek 
 

 
Módosítással érintett terület - alaptérkép 

 

 
 Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 
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 Ortofotó az 1.sz. módosítási területről 

 

 
Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből 
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A hatályos HÉSZ 31. §-a rendelkezik az átmeneti szabályozással érintett területekről: 
 

31.§. 
 
/1/  A településszerkezeti terven jelölt területfelhasználásnak megfelelő szabályozási terv 

jóváhagyásáig az SZ-J/Á terven jelölt 
 

a.,  1. számú területen a 720 m2-t elérő, vagy azt meghaladó területnagyságú, legalább 10,0 m 
széles földrészleteken, amennyiben azok nem szántó művelési ágban nyilvántartottak, egy 
darab, legfeljebb 3,0 m-es építménymagasságú mezőgazdasági tároló épület építhető 
állattartó épület építésének kizárásával, a földrészlet max. 3%-ának beépítésével. Az épületet 
a földrészlet határaitól legalább 3,0 m-re kell elhelyezni. 

A szántó művelési ágban nyilvántartott földrészletek 1500 m2 területnagyságtól építhetők be a 
fentiek szerint. 

 
b.,  A 2. számú területen telek nem alakítható, épület nem építhető. 

 
c.,   A 3. számú területen a meglévő épületek felújíthatók, vagy eredeti 
formájukhoz hasonlóan – a bontás előtt dokumentálva az eredeti állapotot – 
újjáépíthetők. Az eredeti használat nem változtatható. 

 
d.,  A 4. számú területen telek nem alakítható, épület nem építhető. 

 
e.,  Az 5. számú területen:  

(1) A szabályozott terület felhasználása: (SZ-J1/5 terv) 
 

a.,  Beépítésre nem szánt terület 
Egyéb terület 
-  Vízgazdálkodási terület  VT 

 
(2) Vízgazdálkodási terület 

a.,  A vízgazdálkodási terület (jele:  VT  ) a felhagyott anyagnyerőhely vízfelülete és 
parti területe. 

 
b.,  A területet csak vizisportolás és fürdőzés céljára lehet felhasználni. 

 
c.,  A területet igénybe vevők ellátására kereskedelmi, vendéglátó és szociális 

építményeket lehet építeni. A terület karbantartásához, működtetéséhez fenntartó 
épületek építhetők. 

 
d.,  Az építmények számára az SZ-J terven megszüntető jellel jelölt telekhatárú 

földrészleteket össze kell vonni, a területet egy telekként kell kezelni. 
 

e.,   Épület az SZ-J terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 
 
f.,  A telek megengedett legnagyobb beépíthetősége 5%, a megengedett legnagyobb 

építménymagasság 7,0 m. A vizisportolási építmények tartószerkezeteinek 
megengedett legnagyobb magassága 15,0 m. 

 
g.,  Védelmi célú fásítást kell létesíteni az SZ-J terven jelölt területen 

ga., A védelmi célú fásítás területén gyalogutat és kerti építményeket lehet 
elhelyezni úgy, hogy a kerti építmények a védőfásítás területének 3%-nál 
nagyobb részét nem foglalhatják el. 
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gb., A védelmi célú fásítás növényanyagát legalább 40%-ban a tájra jellemző 
fafajokból kell összeállítani, lombkoronaszint, magas cserje szint, alacsony 
cserje szint kialakításával. 
A lombkoronaszint kifejlett állapotban legalább 50%-os záródású legyen. 

 
gc.,  A GYSEV vasúti területétől a növényeket olyan távolságra kell ültetni, hogy 

azok kidőlés esetén se kerüljenek a vasúti űrszelvénybe. 
 

h.,  A területen létesítendő fürdőző hely befogadóképességét 10 m2/fő szárazföldi és 4 
m2/fő vízi területigény figyelembe vételével kell meghatározni. 

 
(3) Környezetvédelem 

a., A terület felszíni szennyeződésérzékenységi besorolása: felszíni szennyeződésre 
fokozottan érzékeny. A talaj, a talajvíz és a vízfelület tisztaságára veszélyes 
anyagokat különös gondossággal kell kezelni. 

 
b., A tóba tisztított vagy tisztítatlan szennyvíz, csapadékvíz nem vezethető. 
 
c.,   A területen építendő épületeket a községi csatornahálózat megépültéig zárt 

szennyvíztárolóval kell ellátni. A létesítményeket a csatornahálózat megépülte 
után a szennyvízelvezető rendszerre rá kell kötni. 

 
d., A területen keletkező hulladékot rendszeresen kell gyűjteni és elszállítani. 
 
e.,   A vízpartot az elhabolástól mérnökbiológiai módszerekkel meg kell védeni. 
 

(4) Közműellátás 
a.,  A tervezeti területe el kell látni legalább 

-  közműves villamos energiával 
-  ivóvízzel 
-  zárt szennyvíztárolóval 

 
(5) Közlekedés 

a.,  A tervezési terület közúti feltárása csak az SZ-J terven jelölt helyen lehetséges. 
 
b.,  A parkolás igényeket teljes egészében a területen belül kell kielégíteni. 
 
c.,  A vízfelület és a 84125 számú közút közötti területen parkoló csak ideiglenesen 

alakítható ki. 
 

(6) Védőterületek, védőtávolságok 
a.,  A vasútvonal melletti, a vasúttengelytől mért 50,0 m-es területsáv a vasút 

védősávja. 
 
b.,  A védősávban épület csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint 

helyezhető el. 
 

(7) Építési engedély kötelezettsége 
a.,  A szabályozott területen a 46/1997. számú Kormányrendeletben foglaltakon túl 

építési engedély köteles 
aa.,   az 1996. LIV. tv. (törvény az erdőről és az erdő védelméről) hatálya alá 

nem tartozó növénytelepítés, növényültetés 
 
ab.,  a parkoló építés. 
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b.,  Az építési eljárási engedélyezés során a telek beépítésével kapcsolatos 
követelményeket elvi építési engedélyezési tervdokumentációban kell tisztázni. 

 

 
Kivonat a SZJ-Á tervlapból - Átmeneti szabályozás hatálya 

1. sz. terület:  
 
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A szerkezeti terv hétvégi házas üdülőterületbe (HÜ) sorolja az átmeneti szabályozáson jelölt 1 sz. 
területet. A külterületi szabályozáson és az átmeneti szabályozás hatálya című tervlapon részletes 
szabályozása nincs a területnek.  
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A HÉSZ 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

 
  „a.,   1. számú területen a 720 m2-t elérő, vagy azt meghaladó területnagyságú, legalább 

10,0 széles földrészleteken, amennyiben azok nem szántó művelési ágban nyilvántartottak, 
egy darab, legfeljebb 3,0 m-es építménymagasságú mezőgazdasági tároló épület építhető 
állattartó épület építésének kizárásával, a földrészlet max. 3%-ának beépítésével. Az épületet 
a földrészlet határaitól legalább 3,0 m-re kell elhelyezni. 
A szántó művelési ágban nyilvántartott földrészletek 1500 m2 területnagyságtól építhetők be 
a fentiek szerint.” 

 
Az önkormányzat szándéka szerint, és tulajdonosi kérelem alapján a területen a szerkezeti terv 
besorolásához illeszkedően hétvégiházas üdülőövezet kerül szabályozásra. A terület konkrét övezeti 
paramétersorral, építési paraméterekkel kerül szabályozásra. 
 
A módosítás során a HÉSZ-be bevezetésre kerül a hétvégiházas üdülő övezet (Üh).  
 
Ennek megfelelően kiegészítésre kerül a HÉSZ 5.§ a.) pontja 

a., Beépített és beépítésre szánt terület 
 

Vegyes terület 
Településközpont vegyes terület   TV 

 
Lakóterület 

Falusias lakóterület    FL 
 
Üdülőterület 

Hétvégiházas üdülőterület    Üh 
 
Gazdasági terület 

Egyéb ipari terület      IGE 
Kereskedelmi, szolgáltató terület   KG 
Jelentős mértékű, zavaró hatású ipari terület IGZ 

 
Különleges terület 

Temető      T 
Sportterület     SP 
Vízügyi telep 
Hulladékudvar     H 

 
A HÉSZ kiegészül az alábbi 17/A §-sal. 
 

Hétvégiházas üdülőterület 
17/A § 

 
(1) Hétvégiházas terület építési övezete a Szabályozási terveken Üh jellel jelölt építési övezet, melyben 
csak egy legfeljebb két üdülőegységet magában foglaló üdülőépület helyezhető el. 
 (2) Az övezetben maximum egy személy gépkocsi tároló helyezhető el, mely kivételével melléképület 
nem létesíthető 

 
Az új övezet paraméterei az alábbiakban kerülnek meghatározásra: 
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Üh hétvgéiházas üdülőterület 
SZ szabadonálló beépítési mód 
10 max. beépíthetőség 
50 minimális zöldfelület 
4,0 max. épületmagasság 
- minimális telekszélessg 
- minimális telekmélység 
400 minimális teleknagyság 
2 000 maximális teleknagyság 

 
A területen nem cél a sűrű beépítettség, ezért maximum 10%-os beépítettség kerül rögzítésre. A telek 
tulajdonosok részéről a telekosztás tekintetében az volt az igény, hogy kisebb telkek is oszthatóak 
legyenek, ezért minimális és maximális teleknagyság is rögzítendő, 400m2 és 2 000m2. 
A maximális épületmagasság 4,0m. Az épületmagasság mellett a HÉSZ-ben még a párkánymagasság 
is rögzítésre kerül 3,5m-rel. A párkánymagasság maximalizálása egy plusz építészeti kötöttséget 
eredményez. 
 

 
Kivágat a szabályozási tervjavaslatból 

 
 A terület nyugati felét érinti a megyei rendezési terv jó termőhelyi adottságú szántók övezete. 
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Ortofotó a területről 
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2. sz. terület:  
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A szerkezeti terv hétvégi házas üdülőterületbe (HÜ) sorolja az átmeneti szabályozáson jelölt 2 sz. 
területet. A külterületi szabályozáson és az átmeneti szabályozás hatálya című tervlapon részletes 
szabályozása nincs a területnek.  
 
A HÉSZ 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„b.,  A 2. számú területen telek nem alakítható, épület nem építhető.” 
 
A hatályos szabályozás szerint a terület jelenleg nem beépíthető.  
 
Önkormányzati szándék, hogy az átmeneti szabályozás megszűnjön, ennek érdekében a szerkezeti 
tervvel való összhangmegteremtése szükséges. A területen új hétvégiházas üdülő övezet kerül 
szabályozásra a 1.sz. területhez illeszkedve. 
 

 
Kivágat a szabályozási tervjavaslatból 
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Az új övezet paraméterei a szomszédos szintén módosított területhez igazodva az alábbiakban 
kerülnek meghatározásra: 
 

 
 

Üh hétvgéiházas üdülőterület 
SZ szabadonálló beépítési mód 
10 max. beépíthetőség 
50 minimális zöldfelület 
4,0 max. épületmagasság 
- minimális telekszélessg 
- minimális telekmélység 
400 minimális teleknagyság 
2 000 maximális teleknagyság 

 
A területen nem cél a sűrű beépítettség, ezért maximum 10%-os beépítettség kerül rögzítésre. A telek 
tulajdonosok részéről a telekosztás tekintetében az volt az igény, hogy kisebb telkek is oszthatóak 
legyenek, ezért minimális és maximális teleknagyság is rögzítendő, 400m2 és 2 000m2. 
A maximális épületmagasság 4,0m. Az épületmagasság mellett a HÉSZ-ben még a párkánymagasság 
is rögzítésre kerül 3,5m-rel. A párkánymagasság maximalizálása egy plusz építészeti kötöttséget 
eredményez. 
 
A területet egészét érinti a megyei rendezési terv jó termőhelyi adottságú szántók övezete. 

 

 
Ortofotó a területről 
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4. sz. és 5.sz. területek:  
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A szerkezeti terv üdülő házas üdülőterületbe (Üü) sorolja az átmeneti szabályozáson jelölt 4 sz.és 5.sz. 
területet. A külterületi szabályozáson és az átmeneti szabályozás hatálya című tervlapon részletes 
szabályozása a nincs a 4. sz. területnek, az 5. sz. terület, a wakeborad pálya és strand terület az SZJ 1/5 
tervlap szerint szabályozott.   
 
A HÉSZ 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„d.,  A 4. számú területen telek nem alakítható, épület nem építhető.” 
 
A hatályos szabályozás szerint a terület jelenleg nem beépíthető.  
 
e.,  Az 5. számú területen:  

(1) A szabályozott terület felhasználása: (SZ-J1/5 terv) 
 

a.,  Beépítésre nem szánt terület 
Egyéb terület 
-  Vízgazdálkodási terület  VT 

 
(2) Vízgazdálkodási terület 

a.,  A vízgazdálkodási terület (jele:  VT  ) a felhagyott anyagnyerőhely vízfelülete és 
parti területe. 

 
b.,  A területet csak vizisportolás és fürdőzés céljára lehet felhasználni. 

 
c.,  A területet igénybe vevők ellátására kereskedelmi, vendéglátó és szociális 

építményeket lehet építeni. A terület karbantartásához, működtetéséhez fenntartó 
épületek építhetők. 

 
d.,  Az építmények számára az SZ-J terven megszüntető jellel jelölt telekhatárú 

földrészleteket össze kell vonni, a területet egy telekként kell kezelni. 
 

e.,   Épület az SZ-J terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 
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f.,  A telek megengedett legnagyobb beépíthetősége 5%, a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 7,0 m. A vizisportolási építmények tartószerkezeteinek 
megengedett legnagyobb magassága 15,0 m. 

 
g.,  Védelmi célú fásítást kell létesíteni az SZ-J terven jelölt területen 

ga., A védelmi célú fásítás területén gyalogutat és kerti építményeket lehet 
elhelyezni úgy, hogy a kerti építmények a védőfásítás területének 3%-nál 
nagyobb részét nem foglalhatják el. 

 
gb., A védelmi célú fásítás növényanyagát legalább 40%-ban a tájra jellemző 

fafajokból kell összeállítani, lombkoronaszint, magas cserje szint, alacsony 
cserje szint kialakításával. 
A lombkoronaszint kifejlett állapotban legalább 50%-os záródású legyen. 

 
gc.,  A GYSEV vasúti területétől a növényeket olyan távolságra kell ültetni, hogy 

azok kidőlés esetén se kerüljenek a vasúti űrszelvénybe. 
 

h.,  A területen létesítendő fürdőző hely befogadóképességét 10 m2/fő szárazföldi és 4 
m2/fő vízi területigény figyelembe vételével kell meghatározni. 

 
(3) Környezetvédelem 

a., A terület felszíni szennyeződésérzékenységi besorolása: felszíni szennyeződésre 
fokozottan érzékeny. A talaj, a talajvíz és a vízfelület tisztaságára veszélyes 
anyagokat különös gondossággal kell kezelni. 

 
b., A tóba tisztított vagy tisztítatlan szennyvíz, csapadékvíz nem vezethető. 
 
c.,   A területen építendő épületeket a községi csatornahálózat megépültéig zárt 

szennyvíztárolóval kell ellátni. A létesítményeket a csatornahálózat megépülte 
után a szennyvízelvezető rendszerre rá kell kötni. 

 
d., A területen keletkező hulladékot rendszeresen kell gyűjteni és elszállítani. 
 
e.,   A vízpartot az elhabolástól mérnökbiológiai módszerekkel meg kell védeni. 
 

(4) Közműellátás 
a.,  A tervezeti területe el kell látni legalább 

-  közműves villamos energiával 
-  ivóvízzel 
-  zárt szennyvíztárolóval 

 
(5) Közlekedés 

a.,  A tervezési terület közúti feltárása csak az SZ-J terven jelölt helyen lehetséges. 
 
b.,  A parkolás igényeket teljes egészében a területen belül kell kielégíteni. 
 
c.,  A vízfelület és a 84125 számú közút közötti területen parkoló csak ideiglenesen 

alakítható ki. 
 

(6) Védőterületek, védőtávolságok 
a.,  A vasútvonal melletti, a vasúttengelytől mért 50,0 m-es területsáv a vasút 

védősávja. 
 
b.,  A védősávban épület csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint 

helyezhető el. 
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(7) Építési engedély kötelezettsége 

a.,  A szabályozott területen a 46/1997. számú Kormányrendeletben foglaltakon túl 
építési engedély köteles 
aa.,   az 1996. LIV. tv. (törvény az erdőről és az erdő védelméről) hatálya alá 

nem tartozó növénytelepítés, növényültetés 
 
ab.,  a parkoló építés. 

 
b.,  Az építési eljárási engedélyezés során a telek beépítésével kapcsolatos 
övetelményeket elvi építési engedélyezési tervdokumentációban kell tisztázni. 

 
Az 5.sz. területet az SZJ-1/5 szabályozási tervlap szabályozza. 
 

 
SZJ 1/5 szabályozási tervlap 

 
A hatályos szabályozás szerint a wakeboard pálya területe vízgazdálkodási övezetben van, az alábbi 
paraméterek vonatoznak rá:  
Vt  vízgazdálkodási terület övezete 
SZ  szabadonálló beépítési mód 
5  max. beépítettség 
7,0 (15,0) max. épületmagasság (vízisportoláshoz szükséges tartószerkezet max. 15m) 
K  teleknagyság (kialakult) 
 
A wakeboard pálya és strand területére vonatkozóan a szerkezeti tervi és szabályozási tervi összhang 
megteremtése szükséges. A szabályozási terv módosításával a szerkezeti terv lekövetése megtörténik. 
Az érintett terület üdülőterületként kerül szabályozásra, de hatályos terv szerinti paraméterek 
megtartásra kerülnek, a terület intenzívebb beépítése nem kívánatos. 
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Ortofotó a területről 

 
 
A wakeboard pálya és strand területe az SZJ-1/5 tervlap szerint szabályozott területhez képest már 
kibővült, új vízfelület is kialakításra került. 
A mai használatnak megfelelően kerül a terület szabályozásara. A hatályos átmeneti szabályozásban 
szereplő 4.sz és 5.sz. területek egységesen egy övezetbe kerülnek rögzítésre. 
 

 
 
 
A módosítás során a HÉSZ-be bevezetésre kerül az üdülőházas üdülő övezet (Üü).  
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Ennek megfelelően kiegészítésre kerül a HÉSZ 5.§ a.) pontja 

a., Beépített és beépítésre szánt terület 
 

Vegyes terület 
Településközpont vegyes terület   TV 

 
Lakóterület 

Falusias lakóterület    FL 
 
Üdülőterület 

Üdülőházas üdülőterület    Üü 
 
Gazdasági terület 

Egyéb ipari terület      IGE 
Kereskedelmi, szolgáltató terület   KG 
Jelentős mértékű, zavaró hatású ipari terület IGZ 

 
Különleges terület 

Temető      T 
Sportterület     SP 
Vízügyi telep 
Hulladékudvar     H 

 
A módosítás során a HÉSZ-be bevezetésre kerül az üdülőházas üdülő övezet 
 
Az átmeneti szabályozásban, az 5. sz. területre meghatározott övezetre vonatkozó egyedi előírások is 
felülvizsgálandók a módosítás során. 
 
A HÉSZ kiegészül az alábbi 17/B §-sal: 
 

Üdülőházas üdülőterület 
17/B §, 

 
10) Üdülőházas terület építési övezete a Szabályozási terven Üü jellel jelölt építési övezet, melyet csak 

vizisportolás és fürdőzés céljára lehet felhasználni. 
11) A fő funkciók mellett, a területet igénybe vevők ellátására kereskedelmi, vendéglátó és szociális 

építményeket lehet építeni. A terület karbantartásához, működtetéséhez fenntartó épületek 
építhetők. 

12) A megengedett legnagyobb épületmagasság 7,0 m.  A vizisportolási építmények 
tartószerkezeteinek megengedett legnagyobb magassága 15,0 m. 

13) A védelmi célú fásítás területén gyalogutat és kerti építményeket lehet elhelyezni úgy, hogy a kerti 
építmények a védőfásítás területének 3%-nál nagyobb részét nem foglalhatják el. 

14) A védelmi célú fásítás növényzetét legalább 40%-ban a tájra jellemző fafajokból kell összeállítani, 
lombkoronaszint, magas cserje szint, alacsony cserje szint kialakításával. A lombkoronaszint 
kifejlett állapotban legalább 50%-os záródású legyen. 

15) A GYSEV vasúti területétől a növényeket olyan távolságra kell ültetni, hogy azok kidőlés esetén se 
kerüljenek a vasúti űrszelvénybe. 

16) Épület az SZ-J terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 
17) A terület felszíni szennyeződésérzékenységi besorolása: felszíni szennyeződésre fokozottan 

érzékeny. A talaj, a talajvíz és a vízfelület tisztaságára veszélyes anyagokat különös gondossággal 
kell kezelni. 
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18) A területen építendő épületeket a közüzemi csatornahálózat megépültéig zárt szennyvíztárolóval 

kell ellátni. A létesítményeket a csatornahálózat megépülte után a szennyvízelvezető rendszerre rá 
kell kötni. 

 
19) A területen 

a) közműves villamos energia hálózat 
b) ivóvíz hálózat 
c) zárt szennyvíztároló kiépítése szükséges 

20)  A terület közúti feltárása csak az SZ-J terven jelölt helyen lehetséges. 
 
Az új övezet paraméterei az alábbiakban kerülnek meghatározásra: 

 
 

Üü üdülőházas üdülőterület 
SZ szabadonálló beépítési mód 
5 max. beépíthetőség 
7,0 max. épületmagasság 
10 000 minimális teleknagyság (m2) 
 
 
A területet nyugati felét érinti a megyei rendezési terv jó termőhelyi adottságú szántók övezete. 
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3. sz. terület:  
 

 
 

Módosítással érintett terület - alaptérkép 
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A hatályos szerkezeti terv szerint a terület különleges beépítésre szánt turistaközpont területe. 
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Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a SZJ-Á tervlapból - Átmeneti szabályozás hatálya 

 
A HÉSZ 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
c.,   A 3. számú területen a meglévő épületek felújíthatók, vagy eredeti formájukhoz hasonlóan – a 
bontás előtt dokumentálva az eredeti állapotot – újjáépíthetők. Az eredeti használat nem változtatható. 
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A módosítás során a szerkezeti terv lekövetésre kerül a szabályozási tervvel. A szabályozási terven az 
átmeneti szabályozáson 3.sz. terület beépítésre szánt különleges turisztikai övezetként kerül 
szabályozásra.  
 
A területre vonatkozó szerkezeti tervi különleges területfelhasználás (~18600m2) már nem aktuális, az 
önkormányzat szándéka szerint a terület a szomszédos mezőgazdasági és erdő területekhez 
kapcsolódóan kerül átsorolásra. A terület egy része (~16000m2) általános mezőgazdasági övezetbe 
kerül, egy része (~1700m2) pedig gazdasági erdőterületbe. 
 

 
Kivágat a szerkezeti tervjavaslatból 

 
A szerkezeti tervi területfelhasználást szükséges lekövetni a külterületi szabályozási terven, így ennek 
megfelelően a külterületi övezeteke is korrigálásra, módosításra kerülnek. 
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Kivágat a szabályozási tervjavaslatból 
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2. Meglévő állattartó telep, tehenészet fejlesztési igényének szabályozása  
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 

 
Az állattartó telep, tehenészet területe a hatályos szerkezeti terv szerint ipari területbe sorolt, a 
módosítás során a szerkezeti terv nem módosul. 

 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből 
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A hatályos szabályozási terv, összhangban a szerkezeti tervvel jelentős mértékben zavaró hatású ipari 
övezetként szabályozza a területet. 
 
A módosítást a terület tulajdonosa kérelmezte. A terület fejlesztése vált szükségessé, az állattartó telep 
területén új szemes termény tároló épület elhelyezése tervezett. 
 

 
Ortofotó a területről 

 
A hatályos HÉSZ 20. § az alábbiak szerint rendelkezik az érintett övezetről: 

 
Jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület 

20.§ 
 
(1)  A területbe (jele:  IGZ  ) az 1000 férőhelyes szarvasmarhatelep tartozik. 
 
(2)  A területen az állattartó kapacitás bővítését nem eredményezően állattartó épületek és az 

állattartó tevékenységhez, valamint a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó géptároló, 
terménytároló, kezelő épületek építhetők. 

 
(3)  A telephely telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles, takaró- védőfásítást kell létrehozni, a 

meglévő fásítást fel kell újítani, ki kell pótolni. 
 
(4)  Övezeti előírások: 

-  beépítési mód:   szabadonálló 
-  megengedett legnagyobb beépítettség:   30% 
-  kialakítandó legkisebb zöldfelület:  40% 
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-  megengedett legnagyobb építménymagasság:  12,0 m 
-  kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult telekméret nem változtatható. 
-  az építési hely határai:   előkert:   15,0 m 

oldalkert:   15,0 m 
hátsókert:   15,0 m 

 
(5)  A terület közművesítési előírásai: 

- közüzemi villamos energia ellátás 
-  legalább saját kútról táplált ivóvízvezeték 
- zárt kommunális szennyvíztároló 
-  csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyílt árok. 

 
(6)  A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 

-  levegőtisztaság-védelmi besorolás: védett I. kategória 
-  zajvédelmi besorolás:  iparterület 
-  kötelező hulladék elszállítás 
-  elhullott állatok kötelező elszállítása. 

 
A telepen elhelyezendő épület kapcsán a szabályozási tervmódosításhoz építészeti műszaki 
dokumentáció is készült, melyet Szabó Attila tervező készített. 
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A módosítás során a tervezett épület elhelyezhetősége érdekében a hatályos szabályozási terv szerinti 
védőfásítás mértékét és az oldalkert méretét csökkenteni szükséges.  
 
A tervezett épület elhelyezése az állattartó telep meglévő épületeit és az alkalmazott technológiát 
figyelembe véve a telken belüli legoptimálisabb helyre helyezték. Az épület helyigénye azonban érinti 
a hatályos építési szabályozásban meghatározott védőfásítás területét és egyúttal a telek oldalkerti 
méretét. 
 
20. § 
„(3)  A telephely telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles, takaró- védőfásítást kell létrehozni, a 

meglévő fásítást fel kell újítani, ki kell pótolni. 
 
(4)  Övezeti előírások: 

-  beépítési mód:   szabadonálló 
-  megengedett legnagyobb beépítettség:   30% 
-  kialakítandó legkisebb zöldfelület:  40% 
-  megengedett legnagyobb építménymagasság:  12,0 m 
-  kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult telekméret nem változtatható. 
-  az építési hely határai:   előkert:   15,0 m 

oldalkert:   15,0 m 
hátsókert:   15,0 m” 

 
A módosítás során az ültetési kötelezettség és az oldalkert mérete a tervezett épület beépítési 
igényeinek, az általa érintett területen módosításra kerül. Ennek megfelelően a szabályozási terven 
rajzosan rögzítésre kerül a telephelyen az építési hely és az ültetési kötelezettség is, ezzel 
párhuzamosan a HÉSZ-ben a 20.§ (3) bekezdés és a (4) bekezdés építési hely határaira vonatkozó 
előírásai hatályukat vesztik. 

 
Kivágat a szabályozási tervjavaslatból I. 
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Kivágat a szabályozási tervjavaslatból II. 

 

 . 
Kivágat az építészeti tervezett helyszínrajzból 

 
A tervezett épület helyigényét figyelembe véve, az építészeti helyszínrajz alapján az építési hely 
módosításra kerül. A helyszínrajz szerinti méreteknél nagyobb építési hely kerül kijelölésre a biztos 
elhelyezhetőség érdekében – a terület északi határán 35 m hosszan, a terület keleti oldalán 42 m 
hosszan kerül kibővítésre. A keleti oldalon egy már meglévő épület is figyelembe vételre került, itt ez 
miatt került nagyobb méret meghatározásra, mint a helyszínrajz szerinti 
 
A kérelem alapján a területre meghatározott, hatályos terv szerinti zöldfelület csökkentése is 
szükséges. A hatályos előírások szerint a minimális zöldfelület az állattartó telep területét érintően a 
20. § (4) bekezdése szerint 40%. 
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A terület fejlesztési igényére alapozva a zöldfelület minimális értéket 30%-ban szükséges 
meghatározni. 
 
Ez alapján a HÉSZ 20. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(4)  Övezeti előírások: 

-  beépítési mód:   szabadonálló 
-  megengedett legnagyobb beépítettség:   30% 
-  kialakítandó legkisebb zöldfelület:  30% 
-  megengedett legnagyobb építménymagasság:  12,0 m 
- az övezetben telekalakítás nem engedélyezhető 
 

3.1. Településszerkezeti változás és hatásai 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 
Biológiai aktivitásérték változása a különleges beépítésre szánt turistaközpont területének be nem 
építésre szánt általános mezőgazdasági és gazdasági erdőterületbe sorolásából származik. 
A beépítésre szánt terület megszűnésével a biológiai aktivitásérték növekedni fog. Az átsorolásból 
származó érték növekményt a határozatban rögzíteni szükséges, ez alapján a későbbiekben, új 
szerkezeti tervmódosítások során az értéknövekmény beszámításra tud kerülni. 
 
Biológiai aktivitásérték változás számítása: 
 

Területhasználat Szorzószám 

Településrendezési terv szerinti 
 

terület 
(ha) 

megszűnő 
érték új érték 

 
különleges 

turistaközpont terület 1,5 1,772 2,658  

 általános mezőgazdasági 
terület 3,7 1,569  5,8053 

 gazdasági erdőterület 9 0,176  1,584 

 2,658 7,3893 

Biológiai aktivitásérték +4,7313 

 

    
Hatályos szerkezeti terv     Szerkezeti tervjavaslat 
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4. KÖZLEKEDÉS 
 
A tárgyi módosítások nem érintik a település közlekedéshálózati rendszerét, a módosítási pontok 
meglévő közlekedési kapcsolattal rendelkeznek.  
 
5. KÖZMŰVESÍTÉS 
 
A tárgyi módosítások nem érintik a település közműhálózati rendszerét. A kiszabályozott 
üdülőterületek a meglévő hálózatokról kiszolgálhatók, a 84125 j. út nyomvonalán vízellátás, 
szennyvízelvezetés és villamos energia hálózat kiépített. 
 

 
Kivágat az e-közmű adatszolgáltatásából 
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Kivágat az e-közmű adatszolgáltatásából 

 
Az állattartó telep vízellátsa és villamosenergia ellátása kiépített. 

 
Kivágat az e-közmű adatszolgáltatásából 
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6. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A tárgyi módosítások természetvédelmi, környezetvédelmi értékeket (természeti terület, Országos 
ökológiai hálózat övezetei, NATURA 2 000 területek) nem érintenek. 
 
7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A tárgyi módosítások közül az üdülőházas üdülőterületét (wakeboard pálya és strand területe) érinti 
régészeti lelőhely. 
A többi módosítási terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
 

 
 
1. lelőhely. Szilágyi-tanya I. (24203). 
 
Régészeti jelenségek: Telep: újkőkor, római kor. Felszíni telepnyom: középkor, kora újkor. 
 
Temető: avar kor, Karoling kor. 
 
Leírás: A lelőhely a községtől kelet-északkeletre, a Rába egykori árterületéből jelentékenyen 
kiemelkedő, ovális alakú domb déli oldalán, a vasút és az ikrényi bekötőút között helyezkedik el. A 
domb egy részét az M1 autópálya építésekor elbányászták. Az ekkor létrejött kavicsbánya területén 
később vízisport-centrum létesült. A vízisport-centrum építése is érintette a lelőhely területét. A 
lelőhely többi része mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet Mesterháziné Albeker Mária 
terepbejárása, Gabler Dénes ásatása (1991) és Czigány Dávid 2014-ben végzett régészeti felügyelete 
alapján ismerjük. 
 
A település határában nyolc lelőhelyen kerültek elő Árpád-kori vagy késő középkori településnyomok 
így a módosítást érintő 1. sz. lelőhelyen is.  
Helyrajzi számok: 041/20, 041/21, 041/17, 041/19, 041/18, 041/7, 041/16, 041/15, 041/14, 041/12, 
041/13, 041/11, 041/10, 041/9. 
 
Forrás: Xántus János Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM Rég. Ad.) 5-95, 10- 88.; Melis 
Eszter: Előzetes régészeti dokumentáció, Győr - Sopron országhatár vasútvonal fejlesztése, 2014. 

régészeti 
lelőhely 
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(600/868/2014).; Czigány Dávid: Jelentés régészeti megfigyelésről, Ikrény látványtó, 2014 
(LLTK/2009/2014). 
/Takács Károly - régész, történés:Ikrény Kulturális Örökségvédelmi hatástanulmány, 2020/ 
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Megalalpozó vizsgálat és alátámasztó javaslat 1.sz. melléklete 
 
Főépítészi tartalom 
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Ikrény Község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv és helyi építési szabályzat) módosításának 

főépítészi tartalmi, és formai követelmény 
rendszerének meghatározása 

 
 
Ikrény Község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan - a településfejlesztési 
koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló - 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ 
valamint 9.§ és 11.§-ában előírtaknak megfelelően a tartalmi elemek tekintetében - a település 
felkérésére - az alábbi javaslatot teszem: 
 
A módosítás összefoglalása: 
 
Ikrény Község Önkormányzata rendezési tervmódosítást indított az alábbi területek és szabályozási 
témák tekintetében: 

 
 
A módosítás Ikrény község több pontját és helyi építési szabályzatának több paragrafusát érinti:  
 

4. Átmeneti szabályozás, a HÉSZ 31.§-ának és az ehhez kapcsolódó SZJ-1/5 és SZJ-Á tervlapok 
megszűntetése, az érintett területekre vonatkozó szabályozás egységes tervbe való 
bedolgozása. 
 

5. 1. sz. módosítással érintett terület:  
 a szerkezeti terv és a szabályozási terv összhangjának megteremtése, az átmeneti szabályozás 

megszűntetése, és a szabályozás pontosítása 
 1/A a hétvégiházas üdülőterület (HÜ) építési paramétereinek módosítása 

a meglévő wakeborad pálya és strand területének és környezetének szabályozása 
 1/B majorsági terület, az átmeneti szabályozás megszűntetése miatti tervbe illesztés 

végrehajtása 
 

6. 2. sz. módosítással érintett terület:  
Meglévő állattartó telep, tehenészet fejlesztési igényének szabályozása  
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A rendezési tervmódosítás megalapozó, helyzetfeltáró, alátámasztó vizsgálati, és javaslattevő 
tartalmi elemeit a főépítészi tartalom mgehatározás rögzíti az 1. sz. mellékletben szereplő 
táblázat szerint. 
 
Javasolt tartalmi elemek: 

 A magasabb rendű, területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 
 A település hatályos rendezési tervének módosításokkal érintett területeinek bemutatása 
 A módosítások szerkezeti és szabályozási elemenek változásainak ismertetése a tárgyi 

módosítások kapcsán 
 A módosítások kapcsán amennyiben szüksgés, biológiai aktivitásérték számítása. 

 
Elhagyható tartalmi elemek: 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyéb megalapozó vizsgálatok elkészítése a tárgyi 
módosítások kapcsán nem szüksgések, a módosítások léptékét tekintve azok kidolgozása érdemi 
információt nem hordoz. 
 
A módosítások tárgyát tekintve azok nem érintik a telelpüléshálózati összefüggéseket illetve a 
település társadalmi, humán és gazdasági rendszerét, nem érinti az önkormányzati intézményrendszert 
és az önkormányzati gazdálkodását. 
 
A szakági munkarészek közül a módosítási pontok nem érintik a település átfogó zöldfelületi 
rendszerét, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi kérdéseit, nem érintett ásványi nyersanyaglelőhely 
és klimatikus kérdéseket sem vet fel. 
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1.sz. melléklet 

 
Az alátámasztó javaslat tartalma és az elhagyható elemek indoklása 

Ikrény 
településszerkezeti tervének,  szabályozási tervének, és  helyi  építési  

szabályzatának felülvizsgálatához 
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 

 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

Elhagyható, a tervezett 
módosításpk a településszerket 
rendszerét javaslati pontot nem 
érintik 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek   Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 

 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
–  

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása  
az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti 
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása 

Vizsgálandó, szöveges és rajzi 
munkarészt érint 

1.2.2. A településszerkezeti változások 
területrendezési tervekkel való összefüggések 
bemutatása 

Vizsgálandó, szöveges és rajzi 
munkarészt érint 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása (a 
településrendezési javaslatok összhangja a 
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

Elhagyható, a tervezett 
módosítások  a javaslati pontot 
nem érintik 

2. SZAKÁGI JAVASLATOK  
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK  
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Elhagyható, a tervezett módosítások  

a javaslati pontot nem érintik 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok Elhagyható, a tervezett módosítások  

a javaslati pontot nem érintik 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok Elhagyható, a tervezett módosítások  

a javaslati pontot nem érintik 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása Vizsgálandó 
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása Elhagyható, a tervezett módosítások  
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a javaslati pontot nem érintik 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.5. Kerékpáros közlekedés Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
 

 

4.1. Viziközművek 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

4.2. Energiaellátás 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

4.3. Hírközlés 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
 

Vizsgálandó, a szerkezeti és 
szabályozási tervi változások 
kapcsán szöveges 
munkarészt érint 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL 
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
 

Vizsgálandó, szöveges munkarészt 
érint 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

8. BEÉPÍTÉSI TERV 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 

Elhagyható, a tervezett módosítások  
a javaslati pontot nem érintik 
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A műszaki leírás tartalmának vázlata: 

 
1. Előzmények, tervezési program 

- lakossági kérelmek, fejlesztési igények 
2. Hatályos településrendezési terv bemutatása 

- szerkezeti terv 
- szabályozási terv 
Hatályos területrendezési tervek vizsgálata 
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény szerinti övezetek vizsgálata Ikrény kapcsán 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5./2020.(V. 5.) számú 

rendeletével, és 15/2020. (V.5.) számú határozatával elfogadott Győr-Moson-Sopron 
Megye Területrendezési Tervének övezeteinek vizsgálata Ikrény kapcsán 

3. Rendezési tervmódosítási javaslatok 
- helyzetfeltáró munkarész a tervezéssel érintett területre 
- hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
- a településrendezési terv módosításának oka és célja 
- a tervezési feladat ismertetése 
- a szerkezeti és szabályozási terv módosítása  
- változtatások bemutatása 
- a biológiai aktivitásérték változásának bemutatása 

4. Közlekedés 
5. Közművesítés 
6. Környezetvédelem 
7. Örökségvédelem 

 
 

 
önkormányzati főépítész 

   


