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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek 
módosításáról döntött. A tervezési munkával a képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta 
meg. 

A településrendezési eszközök módosításának célja és a tervezési területek lehatárolása 

1. 0482/5 hrsz-ú ingatlan elő- oldal- és hátsó 
kertjének módosítása  

A település egyik régi gazdasági szereplője, a 
Szemes Kft. a Tarcsai úti telephelyét elhagyja, 
s új ingatlanra helyezi át működését. A 
módosítás célja a vállalkozás tulajdonában álló 
0482/5 hrsz.-ú építési telek megfelelő 
beépíthetőségének a biztosítása építési hely 
kijelölésével. 

A módosítással érintett terület (a 0482/5 
hrsz.-ú ingatlan) Mosonszentpétertől délre 
helyezkedik el, a Fiorács telep és Lókerteknek 
ismert erdő között. 

 
Szabályozási tervlap  kivágata 

2. Építési hely meghatározása a Halomalja 
utcában 

A hatályos HÉSZ nem biztosít jellemzően 
beépült utcákban, be nem épített telkek 
esetében lehetőséget arra, hogy a 
telekalakítás megvalósításáig rendezett legyen 
a telek, amennyiben a telket tömbbelső 
feltárása miatt szabályozási vonal érinti, a 
hátsó telekhatárnál. 

A módosítással érintett terület (az 1800 és 
1797 hrsz.-ú ingatlanok) Pusztasomorja 
településrész keleti részén a Halomalja 
utcában található. 

 
Szabályozási tervlap  kivágata 

   

 

1. 
1. 

2. 

2. 
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A tervezési folyamat 

A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát és a változási koncepció felállítását 
követően a Helyi Építési Szabályzat módosításának javaslatát készítettük el. Az alátámasztó 
munkarészek tartalmazzák a változtatás szakmai indokait.  

A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

 Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabályo-
zási terv 

1. 0482/5 hrsz-ú ingatlan elő- oldal- és 
hátsó kertjének módosítása 

  X X 

2. Építési hely meghatározása a 
Halomalja utcában 

  X X 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítás az Eljr. 42/A. § szerinti állami 
főépítészi eljárással kerül lefolytatásra. 

A településrendezési eszközök állami főépítészi eljárással történő módosítását az Eljr. 32. § (6a) 
bekezdés c) és d) pontjában előírt módosítási szándéknak felel meg, így alkalmazható az állami 
főépítészi eljárás: 

(6a) 
… 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében 

történik, az alábbi esetekben: 
… 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
… 
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az 

építési helyet meghatározó előírás módosítása…  

Az állami főépítészi eljárás folyamata: 

1. Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszközök módosításának 
tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel. A 
véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem 
fogadása esetén a döntést indokolni kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul.  

2. A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai 
véleményt kér az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott 
kérelemmel. A kérelemhez mellékelni kell: a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, a 
településrendezési eszközök tervezetét és a tervezett módosítás rövid összefoglaló indoklását és 
az alátámasztó javaslatot. Az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal záró 
szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz 
elfogadásához.  

3. A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az állami főépítészi 
eljárás esetén a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadást követő napon lép 
hatályba.   

Jelen dokumentáció a településrendezési eszköz módosítását megalapozó munkaközi anyag, 
amit az Önkormányzat és a fejlesztő a partnerségi egyeztetést és az állami főépítészi eljárást 
megelőezően véleményez. 
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2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

Jánossomorja város településrendezési eszközei 2001-ben kerültek jóváhagyásra, melyet többször 
módosítottak, s egységes szerkezetbe foglaltak. Jánossomorja város hatályos településrendezési 
eszközei: 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 1/2001. 
(II.21.) határozata a város Településszerkezeti Tevéről, 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 1/2001. 
(II.22.) rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 

Az Eljr. 45. § (2) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezéseinek értelmében, az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak 
figyelembe vételével történik a településrendezési terv módosítása. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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II.A. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2017. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ  
1/2001. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők 
rendeletet alkotja: 

 

1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 1/2001. (II.22.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendelet 
a) az SZ-J1/1 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-15 

munkaszámú 
b) az SZ-J1/4 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-4 munkaszámú 
c) az SZ-J1/5 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-6 munkaszámú 
d) az SZ-J1/2 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-13 

munkaszámú 
e) SZ-J1/3, SZ-J1/6, SZ-J1/7, SZ-J1/8 rajzszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. című, 

Rp.I.182-1 munkaszámú  
(továbbiakban SZ-J1/…. terv) 

f) az SZ-J2 jelű Szabályozási es övezeti helyszínrajz II. című, Rp.I.182-12 munkaszámú 
g) az SZ-J1/1M1 és SZ-J1/1M2 szabályozási  

tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 

2. § A rendelet 6. §a következő (4)-es bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Amennyiben egy jellemzően beépült lakóutcában egy telek nem beépített, és a telek 
tömbbelső felőli végén a szabályozási terv szabályozási vonallal – a tömbbelső feltárása 
érdekében – közlekedési terület kialakítás céljából telekalakítást jelöl, és a telken az építési 
hely a szabályozási terven fel van tüntetve, a telek a telekalakítás megvalósításáig is 
kialakítottnak, rendezettnek tekintendő és az alábbi előírás betartásával beépíthető: A 
tömbbelső kialakítására szolgáló szabályozási vonal és a hátsó telekhatár közé eső telekrész a 
beépítettség számításánál nem vehető figyelembe.” 

3. § (1) A rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

c) „Amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek az övezet telkeinek hátsó es 
oldalkerti telekhatára mentén vagy az SZ-J1/1 terven telken belüli kötelező fásításként 
megjelölt területen, vagy ha az nem jelöli legalább 6,0 m szelességben többszintes (fa, 
cserje) takaró növénysávot, az előkertekben díszkertet kell kialakítani az egyes telkek 
beépítésével egyidőben a telektulajdonos beuházásában. Amennyiben az övezet telkein 
építés hely jelölésre kerül, úgy többszintes növénysávot azon telekhatárok mellé kell 
telepíteni, ahol a terület működését, az épület telepítését nem korlátozza.” 

 (2) A rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

e) „Azon építési telkek esetén, ahol az építési hely a szabályozási terven fel van tüntetve, a 
telek beépítésénél az adott övezet övezeti előírásaiban meghatározott építési helyre 
vonatkozó előírásokat figyelmen kívül kell hagyni. Épületet a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül lehet elhelyezni.” 
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4. § E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2017.  
 
 
 
  dr. Péntek Tímea 
  jegyző 
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VÖLGYZUGOLY Területfejlesztő és

Tervező Műhely Kft.

2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel.: 20/913-85-75, 70/938-32-23

JÁNOSSOMORJA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

0482/5 HRSZ-Ú INGATLAN ELŐ-, OLDAL- ÉS HÁTSÓ KERTJÉNEK

MÓDOSÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (SZ-J1/1M1)

1. melléklet a ………/2017. (……………) önkormányzati rendelethez,

mely az 1/2001. (II.22.)önkormányzati rendelet 1. melléklete

MUNKAKÖZI ANYAG

M = 1 : 4 000

VZM 1282/15

Jánossomorja_trt_mod_170127.dwg
2017 február

Településtervezés Ferik Tünde, vezető településrendező tervező

                                        (TT/1É 13-1259)

                                         Kéthelyi Márton, okl. tájépítészmérnök

Tájrendezés, zöldfelület Kéthelyi Márton, okl. tájépítészmérnök

környezetvédelem           (TK 01-5282)

Munkatárs Pósfai Máté, tájrendező és kertépítő mérnök

Jelmagyarázat

É

Kötelező fásítás

OOOO

Építési hely határa

<<E22 >>

Középfeszültségű elektromos

légvezeték új nyomvonala

Védőtávolság

500

Építési övezet/ Övezet határa

kialakítható legkisebb telekszélesség (m2)/

legkisebb telekmélység (m2)/legkisebb területe (m2)

épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)beépítési mód

építési övezet

Méretezés

12

Területfelhasználási módok határa

Szabályozási vonal

Közművek

Egyéb

1. melléklet a ...../2017. (.........) önkormányzati
rendelethez

A módosítás területi hatályán kívül eső szabályozási
elemek a módosítással nem érintett területre
vonatkozó hatályos
szabályozási elemek tájékoztató jelleggel.

A terv az állami alapadatok felhasználásával készült

Módosítási terület hatálya
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK1 

                                         
1 Az Eljr. 3. mellékletének, az alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek megfelelően kerül bemutatásra  
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1. 0482/5 HRSZ-Ú INGATLAN ELŐ-, OLDAL-, ÉS HÁTSÓKERTJÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA 

1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése 

A tervezési terület Jánossomorja belterületének határában helyezkedik el, Mosonszentpéter 
településrésztől délre. A lakott területektől egy erdő választja el, melyen keresztül a Hanság utcán 
lehet megközelíteni. A tervezési területet északról és nyugatról erdő, délről és keletről gazdasági-
ipari területek határolják, illetve azokon túl szántóföldek fekszenek.  

1.1.2. Meglévő állapot 

A kb. 6450 m2-es 0482/5 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg egy közel 1000 m2 alapterületű gazdasági épület 
áll, így a terület beépítettsége jelenleg kb. 15,5%. A kétszintes épület, melynek a középső traktusa 
emelkedik ki a földszintes tömegből. Az egyszintes részen kb. 3 m, míg a középső, kétszintes részen 
kb. 5 m magas az épület. A teljes építményt fémlemez nyeregtető fedi. Jelenleg leromlott műszaki 
állapotban van, azonban látható rajta, hogy folyamatban vannak a felújítási munkák. A telek 
határán közel 2,5 m magas, tömör, zsalukőből épített kerítés húzódik.   

Az épület körül gyepes terület helyezkedik el. A területet megközelíteni földúton lehet, a környező 
gazdasági épületek felöl, vagy a szántók irányából. A módosítással érintett telken, az épületen és a 
gyepes gazdasági udvaron kívül más nem található. A szomszédos telkeken elhelyezkedő erdő 
egészen a telekhatárig tart, aminek a túloldalán már 0482/5 hrsz.-ú telek gyepes területe 
következik.  

A magánterület jelenlegi funkciójáról, használatának módjáról a szemrevételezésen túl nincs 
információ. A környező területek szintén magántulajdonban vannak.  

A szomszédos telkeken hasonló gazdasági rendeltetésű épületek helyezkednek el. Ez telep a Fiorács 
Kft. tulajdonában áll, és sertéstelepként funkcionál. Az ingatlanon több egyszintes téglaépület 
helyezkedik el, melyeket nyeregtető fed. Az épületek építménymagassága nem haladja meg az 5 m-
t.   

  
A tervezési terület és a rajta álló gazdasági épület 

  
A szomszédos, 0482/9 hrsz.-ú telek 
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A módosítással érintett területtől északra a 0482/6 hrsz.-ú telken szintén egy gazdasági épület áll, 
melynek alapterülete 858 m2. A telek területe 5402 m2, így a beépítettség 16%. A tervezési 
területtől délre, a 0482/4 hrsz.-ú, valamint a 0482/9 hrsz.-ú telkek találhatóak. A 0482/4 hrsz-ú 
telek területe 3956 m2, amin egy gazdasági épület helyezkedik el, mely a telek teljes területének 
32%-át foglalja el. A 0482/9 hrsz.-ú telken 12 db gazdasági rendeltetésű épület található. Ezek közül 
a legkisebb 50, míg a legnagyobb 1005 m2 alapterületű. Ezen a telken a beépítettség 4%. A tervezési 
területtől keletre egy 4350 m2 területű telek helyezkedik el, melyen egy gazdasági épület található. 
Ennek alapterülete 216 m2 így a telek teljes területének 5% foglalja el.  

   
Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 

1.1.3. Hatályos településrendezési eszközök 

A településrendezési eszközök egyéb ipari gazdasági építési övezetbe sorolja a módosítással érintett 
telket. A szomszédos telkeket védelmi erdő, mezőgazdasági, valamint jelentős mértékű zavaró 
hatású ipari-gazdasági terület építési övezetbe sorolja a hatályos terv.  

Az egyéb ipari gazdasági területekre vonatkozó általános előírásokat a HÉSZ 22. § tartalmazza.  

„22.§ 
(1) a., Az egyéb ipari gazdasági területen termelő üzemek, tároló létesítmények 

elhelyezésére alakíthatók telkek. 
     b., A gazdasági terület telkein az ipari üzem őrzését végző személyzet számára egy 

lakás, önálló épületben építhető.  
     c., Amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek az övezet telkeinek 

hátsó es oldalkerti telekhatára mentén vagy az SZ-J1/1 terven telken belüli kötelező 
fásításként megjelölt területen, vagy ha az nem jelöli legalább 6,0 m szelességben 
többszintes (fa, cserje) takaró növénysávot, az előkertekben díszkertet kell kialakítani az 
egyes telkek beépítésével egyidőben a telektulajdonos beuházásában. 

     d., A megengedett legnagyobb építménymagasságot a beépített terület legfeljebb 10 
%-ának mértékéig terjedő technológiai építmények legfeljebb 25,0 m magasságig 
meghaladhatják. Ezek az építmények (építményrészek) a tényleges magasságukkal 
megegyező távolságnál nem kerülhetnek a telekhatárhoz közelebb.  

 
(2) közműellátás: az egyéb ipari területeket legkésőbb az épületek használatbavételéig 

el kell látni: 
 - közműves villamos energiával 
 - Közműves ivóvízzel 
 - közüzemi szennyvízelvezetéssel 
 - csapadékvíz elvezetésre szolgáló nyílt árokkal” 
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A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra 
vonatkozó szabályok az alábbiak: 

   

Az építési hely Elhelyezkedése 
Előkert 
Oldalkert 
Hátsókert 

szabadonálló 
10,0 m 
10,0 m 
10,0 m 

Beépíthetőség Legnagyobb beépítettség 
Legkisebb zöldfelület 

50% 
30% 

Épület Legnagyobb 
építménymagasság 

 
6,0 m 

Legkisebb  
kialakítható  
telekméret 

Szélesség 
Mélység 
Telekméret 

- 
- 

3000 m2 

A szabályozási terv előírásai szerint a területen szabadon álló beépítés az engedélyezett, az elő-, 
oldal-, valamint a hátsókert legkisebb mérete 10 m. A beépíthetőség 50%, míg a legkisebb 
zöldfelület mértéke 30%-ban lett megszabva, az épület magassága pedig nem haladhatja meg a 6 m-
t. A legkisebb telekszélesség, illetve telekmélység nincs megszabva az építési övezetben, a 
legkisebb kialakítható telekméret 3000 m2.  

A HÉSZ 22.§ (1) bekezdésének c) pontjában találhatóak a telken belül kötelezően kialakítandó 
zöldfelületekre vonatkozó szabályok. Ennek értelmében azokon a telkeken is, ahol nincs előírva 
kötelező fásítás, ki kell alakítani a hátsó és oldalkerti telekhatár mentén egy legalább 6,0 m széles, 
többszintes (fa, cserje) növénysávot. Ezen felül a telkek előkertjében díszkertet kell kialakítani a 
telkek beépítésével egy időben. A módosítással érintett telekre nem határoztak meg fásítási 
kötelezettséget, ezért az oldal- és hátsókert mellé telepítendő többszintes, 6,0 m széles 
növénysáv, valamint az előkertben a díszkert kialakítási kötelezettség vonatkozik a telekre.  

  
Hatályos területfelhasználási terv I kivágata Hatályos szabályozási és övezeti helyszínrajz 

 I/1 kivágata 

1.1.4. Fejlesztési cél 

A cél Jánossomorja 0482/5 hrsz.-ú ingatlanon a Szemes Művek Kft. telephelyének kialakítása. A cég 
a területen 3 ingatlannal rendelkezik: 0482/4, 0482/5 és a 0482/6 hrsz.-ú telkekkel. Ezeken az 
ingatlanokon szeretné új telephelyét kialakítani, azonban a jelenlegi szabályozás ezt nem teszi 
lehetővé, mivel az épület elhelyezhetőségét korlátozza azzal, hogy 10 m széles elő-, oldal- és 
hátsókertet kellene kialakítani.  

A módosítással érintett terület szomszédságában elhelyezkedő telkek nem beépíthetők, így nem 
okoz senkinek érdeksérelmet a módosítás.  
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1.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A településrendezési eszköz módosítása a 0482/5 hrsz.-ú ingatlan kialakítandó elő-, oldal és 
hátsókertjének módosítását, és ez által a Szemes Művek Kft. új telephelyének a kialakítását 
szolgálják.  

Az új telephely kialakítása céljából a Szemes Művek Kft. kérte, hogy a Helyi Építési Szabályzatban 
kerüljenek módosításra a 0482/5 hrsz.-ú ingatlan övezeti előírásai a következő módon: a kötelezően 
kialakítandó elő-, oldal- és hátsókert mérete 10 m-ről 0 m-re módosuljon. 

Az elő-, oldal- és hátsókert lecsökkentése összhangban van az OTÉK 35. § előírásaival, melynek 
értelmében a HÉSZ jogosult annak mértékének megállapítására. 

„(2) Az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat, szabályozási terv állapítja meg, 

ennek hiányában a kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,0 m. 

(3) Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat 
erről nem rendelkezik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem lehet 

kisebb: 

a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén a 36. § (2) bekezdése szerint 
meghatározott legkisebb távolság felénél, 

b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott 
legkisebb távolságnál. 

c) 

(4) A hátsókert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat 
erről nem rendelkezik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem lehet 

kisebb: 

– sem 6,0 m-nél, 

– sem az épület hátsókertre néző tényleges építménymagasságának mértékénél.” 

A szabályozási terven építési helyet kívánunk jelölni, illetve módosítani szükséges a HÉSZ 22. § (1) 
bekezdés c) pontjának előírásait, mert a hatályos előírás közvetett módon az építési helyet 
korlátozza.  

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER  

A településrendezési eszközök módosítása nem jár a területfelhasználási rendszer 
megváltoztatásával, s nem kerül sor a településszerkezeti terv módosítására. 

1.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

Ahogyan a szabályozási koncepcióban is bemutatásra került, a 0482/5 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában átgondolásra került az építési hely, ami megjelenik a szabályozási terven és a HÉSZ-
ben is. 

‐ A 0482/5 hrsz-ú ingatlanon jelölésre kerül az építési hely; 

‐ A HÉSZ-ben külön szabályozás kerül megalkotásra azokra az esetekre, ahol az építési hely 
megalkotásra kerül: 

o a közvetett korlátozást jelentő kötelező fásítást a telekhatárok mellett csak akkor 
kell telepíteni, ha az elhelyezésre kerülő épület telepítését és a terület működését 
nem korlátozza; 

o felmentést kap az ingatlan, hogy az építési övezetben meghatározott elő-, oldal- és 
hátsókertet be kelljen tartani. 

A fentiek alapján a HÉSZ 22. § (1) bekezdése c) és e) pontjai az alábbiak szerint módosul: 

‐ c) „Amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek az övezet telkeinek hátsó 
es oldalkerti telekhatára mentén vagy az SZ-J1/1 terven telken belüli kötelező fásításként 
megjelölt területen, vagy ha az nem jelöli legalább 6,0 m szelességben többszintes (fa, 
cserje) takaró növénysávot, az előkertekben díszkertet kell kialakítani az egyes telkek 
beépítésével egyidőben a telektulajdonos beuházásában. Amennyiben az övezet telkein 
építés hely jelölésre kerül, úgy többszintes növénysávot azon telekhatárok mellé kell 
telepíteni, ahol a terület működését, az épület telepítését nem korlátozza. 
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‐ e) „Azon építési telkek esetén, ahol az építési hely a szabályozási terven fel van tüntetve, 
a telek beépítésénél az adott övezet övezeti előírásaiban meghatározott építési helyre 
vonatkozó előírásokat figyelmen kívül kell hagyni. Épületet a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül lehet elhelyezni.” 

 
Szabályozási terv módosítás kivágata a módosítási hatálya alá tartozó területtel  

1.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

1.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A tervezési területet a Hanság utca és a Villanytelep tanya útjáról lehet megközelíteni.  

1.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A területeken jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található. 

1.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A tervezési területnek jelenleg több mint 50%-a zöldfelület, jellemzően gyepfelületek. A 
módosítással érintett területtől északra és délre erdő található, keletre és nyugatra, a 0482/5 hrsz.-
ú építési telekhez hasonló jelegű, zöldfelületekkel rendelkező telkek helyezkednek el. 
A tervezési területet vízfolyás nem érinti.  

1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.6.1. Védőtávolságok 

A módosítással érintett terület mellett vezet egy középfeszültségű elektromos légvezeték új 
nyomvonala. A légvezeték és a védőtávolsága nem érinti konkrétan a 0482/5 hrsz.-ú telket, csak az 
előtte haladó közúton vezet. Egyéb védőtávolságot a hatályos szabályozási terv nem tűntet fel a 
tervezési terület környezetében.  

1.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítással érintett területet táj és természetvédelmi korlátozó elem nem érinti. 

1.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett területen műemlékileg védett objektum, vagy műemléki terület nem 
található. Régészeti érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló 
épület vagy műtárgy sem helyezkedik itt el.  
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1.7. A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Jánossomorja város településfejlesztési koncepciójának átfogó céljai között szerepel a település 
teljesítőképességének erősítése. Itt kerül megfogalmazásra, hogy az önkormányzat a település 
gazdasági teljesítőképességének növekedése érdekében arra törekszik, hogy partneri viszony 
alakuljon ki a helyi gazdaság fejlesztőivel, és így együttes erővel tudják a gazdasági lehetőségeket 
bővíteni.  

Bár a település jó foglalkoztatási mutatókkal rendelkezik, szükséges a gazdasági hatékonyságát 
fokozni. Ennek érdekében a következő célokat fogalmazták meg: 

- Helyi vállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

- Partneri kapcsolatok kiépítése 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel tehát összhangban van a 
tervezett módosítás.  



JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 17 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS – MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

2. ÉPÍTÉSI HELY MEGHATÁROZÁSA A HALOMALJA UTCÁBAN 

2.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése 

A módosítással érintett terület Pusztasomorja településrész keleti részén, a Halomalja utca – Szent 
István utca – Árpád utca – névtelen utca (1815/1 hrsz.) közterületek által határolt telektömbben (az 
1800 és 1797 hrsz.-ú ingatlanok) a Halomalja utca nyugati oldalán található. 

2.1.2. Meglévő állapot 

A Halomalja utca Pusztasomorja településrész északkeleti részén helyezkedik el, az utca nyugati 
oldala az utca alsó szakaszán még nem épült ki. 

A módosítással érintett ingatlanok 1800 és 2000 
m2 közöttiek. Az ingatlanokon jelenleg nem áll 
épület. A telkek szélessége átlagosan 18 m, míg 
mélységük 106 m. A tervezési terület falusias 
lakóterület övezetében helyezkedik el. A 
módosítással érintett terület tömbjében a 
jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló. A 
környező telkek - a módosítással érintett 
telkekhez hasonlóan - 1800 m2 területűek, míg 
a rajtuk elhelyezkedő épületek jellemzően 130 
m2 alapterületűek és egy szintesek, illetve 
földszint plusz tetőtér beépítésűek. A 
szomszédos telkeken a jellemző beépítettség 
7% és 8% között van. 

 
Halomalja utca településképe 

2.1.3. Hatályos településrendezési eszközök 

A településrendezési eszközök falusias lakóterület építési övezetbe sorolja azt a tömböt, amelyben 
a módosítással érintett terület elhelyezkedik.  

A falusias lakóterület építési övezetre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 15. § tartalmazza. 

(1) A falusias lakóterület FL övezeti tagolás 
- lakóövezet 
- intézményi övezet 
(2) Telekméretek 
a., A beépíthető legkisebb telek területe 400 m2  
b., A kialakítható legkisebb telek méreteit az övezeti előírások tartalmazzák 
c., A beépült, vagy kialakult telekosztású tömbben a kialakítható telek legkisebb átlagos 

szélességére vonatkozó az SZ-J1 terv övezeti előírásában szereplő előírást csak abban az 
esetben kell alkalmazni, ha a telekalakítás érinti a kialakult telekszélesség megváltozását. 
Amennyiben a kialakult telekszélesség eléri a beépíthető telek legkisebb átlagos 
szélességére előírt mértéket, valamint a telket magában foglaló övezetre előírt 
kialakítható legkisebb telekmélység mind a megmaradó, mind a telekmegosztás 
eredményeként létrejövő telek esetében teljesül, a telekmegosztás engedélyezhető.  

d., A beépíthető telek legkisebb átlagos szélessége a beépült, vagy kialakult 
telekosztásű tömbben 10,0 m lehet. 

e., A falusias lakóterületen lévő közterületekkel határolt telektömbök saroktelkei az SZ-
J1 terven jelölttől eltérő mérettel és módon is alakíthatók az alábbiak szerint: A 
telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el a 400 m2 
területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos telek telekalakításba való 
bevonásával is. 

(3) Beépítés 
a., Oldalhatáron álló beépítésnél a 18,0 m-nél keskenyebb telken a főépületnek az 

építési hely beépítési oldal szerinti határán, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell 
állnia.  

b., Az oldalhatáron álló építési hely – beépítetlen tömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az 
északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron áll, ha az SZJ1 terv másként 
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nem jelöli. Már többnyire beépült tömbben az építési oldalhatár a tömbre jellemző 
beépítési oldal. 

(4) Lakóövezet 
a., A lakóövezetben telkenként elhelyezhető 
főépületenként 
aa., egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület, kivéve, ahol az övezeti előírások 

másként rendelkeznek 
ab., önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló 

kereskedelmi, vendéglátó létesítményt  
ac., a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró, a 

település többi lakótömbjében szokásos méretű gépjármű és személyforgalmat meg nem 
haladó vonzású kisipari, kisüzemi (mezőgazdasági, ipari) épület. 

melléképület 
ad., lakó, kereskedelmi, vendéglátó funkciót kiegészítő gépjármű és egyéb tároló  
ae., állattartó épület 
af., kisipari műhely 
b., A telken az ad., ae., af. pontokban felsorolt épületek csak lakó, kereskedelmi, 

vendéglátó, kisüzemi épület megléte, vagy egyidejű építése esetén építhetők. 
c., Az ac. pontban felsorolt létesítmények önállóan (lakóház építése nélkül) csak azokon 

a területeken építhetők, amelyek gyűjtő utak mentén helyezkednek el. A lakóövezet egyéb 
tömbjeiben kisipari, kisüzemi létesítmény csak lakóépület megléte, vagy egyidejű építése 
esetén építhető. 

d., Az építési helyen belül az építési hely előkerti határvonalára vagy ahhoz legközelebb 
az aa., ab., ac., pontokban felsorolt épületek építhetők. Egyéb épület, építmény – kivéve a 
gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait – az építési helyen belül az előkerti 
határvonaltól mérten 10,0 m-en túl építhető, az OTÉK 31. §. /4/ bekezdésében foglaltakat 
is figyelembe véve. 

e., Ha a gépkocsi tárolót – nem a főépülettel egy épületben – az építési helyen belül az 
előkerti határvonaltól mérten 10 m-en belül építik, akkor azt a főépülettel megegyező 
utcai homlokzatvonalra kell építeni, homlokzatukat formailag össze kell kapcsolni. Ez 
esetben a gépkocsi tároló csak magas tetős lehet, falazatának, héjalásának külső 
megjelenése a főépületéhez hasonló legyen. 

f., Közműellátás: a lakóterületeket legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell 
látni: 

- közműves villamos energiával 
- közműves ivóvízzel 
- közüzemi szennyvízelvezetéssel 
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyílt árokkal 
g., Övezeti előírások 

Az építési hely Elhelyezkedése 
Előkert 
Oldalkert 
Hátsókert 

oldalhatáron álló 
5,0 m 
6,0 m 
6,0 m 

Beépíthetőség Legnagyobb beépítettség 
Legkisebb zöldfelület 

30% 
50% 

Épület Legnagyobb 
építménymagasság 

főépület: 4,5 m 
melléképület: 3,5 m 

Legkisebb  
kialakítható  
telekméret 

Szélesség 
Mélység 
Telekméret 

18,0 m 
40,0 m 

720,0 m2 

A szabályozási terv előírásai szerint a területen oldalhatáron álló beépítés az engedélyezett, az 
előkert 5 m, az oldal-, valamint a hátsókert legkisebb mérete 6 m. A beépíthetőség 30%, míg a 
legkisebb zöldfelület mértéke 50%-ban lett megszabva, az épület magassága pedig főépület 
esetében nem haladhatja meg a 4,5 m-t, míg melléképület esetében a 3,5 m-t. A legkisebb 
telekszélesség 18,0m, míg a legkisebb telekmélység 40,0 m. Az építési övezetben, a legkisebb 
kialakítható telekméret 720,0 m2.  
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2.1.4. Fejlesztési cél 

A hatályos szabályozás nem biztosít jellemzően beépült utcákban, be nem épített telkek esetében 
lehetőséget arra, hogy a telekalakítás megvalósításáig rendezett legyen a telek, amennyiben a 
telket tömbbelső feltárása miatt szabályozási vonal érinti, a hátsó telekhatárnál.  

2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A HÉSZ 6. § (3) bekezdése már beépített építési telkek esetében ad lehetőséget arra, hogy 
közlekedési- és közműterület lejegyzéséig, a telekalakítás megvalósításáig is rendezettnek legyen 
tekinthető az építési telek, azonban a szabályozási vonal és az utcai telekhatár közé eső telekrész 
nem vehető figyelembe a beépítettség számításánál, s az építési hely határát a szabályozási 
vonaltól kell számítani. 

„(3) A már beépített építési telkek esetében – ahol a terv szabályozási vonallal a közlekedési- és 
közműterület bővítés helybiztosítása céljából telekalakítást jelöl – a telek a telekalakítás 
megvalósításáig is kialakítottnak, rendezettnek tekintendő és az alábbi előírások betartásával 
beépíthető: 
a) A szabályozási vonal és az utcai telekhatár közé eső telekrész a beépítettség számításánál 

nem vehető figyelembe. 
b) Az építési hely határát a szabályozási vonaltól kell számítani. 

A szabályozási vonalakat a település 2017-ben, a településrendezési eszközök felülvizsgálata során 
megvizsgálja, s a nem megvalósítható közterületi kapcsolatokat törölni kívánja. Amennyiben a 
közterület kialakítása, tömbbelső feltárása nem megvalósítható a telek hátsó telekhatáránál, úgy az 
Önkormányzat rendezni kívánja a rendezett telek szabályozását.  

Jelen módosítás során javaslatot teszünk arra, hogy jellemzően beépült lakóutcákban található be 
nem épített ingatlanok kialakítottnak tekinthetők legyenek, amennyiben az ingatlanokon építési 
hely kerül ábrázolásra. 

2.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER  

A településrendezési eszközök módosítása nem jár a területfelhasználási rendszer 
megváltoztatásával, s nem kerül sor a településszerkezeti terv módosítására. 

2.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

A szabályozási koncepciónak megfelelően a HÉSZ telekalakítási szabályai a következő rendelkezéssel 
egészül ki: 

„(4) Amennyiben egy jellemzően beépült lakóutcában egy telek nem beépített, és a telek 
tömbbelső felőli végén a szabályozási terv szabályozási vonallal – a tömbbelső feltárása 
érdekében – közlekedési terület kialakítás céljából telekalakítást jelöl, és a telken az építési 
hely a szabályozási terven fel van tüntetve, a telek a telekalakítás megvalósításáig is 
kialakítottnak, rendezettnek tekintendő és az alábbi előírás betartásával beépíthető: A 
tömbbelső kialakítására szolgáló szabályozási vonal és a hátsó telekhatár közé eső telekrész a 
beépítettség számításánál nem vehető figyelembe.” 

A szabályozási terven az alábbiak szerint feltűntetjük az építési helyet az építési övezet 
előírásainak megfelelően. 
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Szabályozási terv módosítás kivágata a módosítási hatálya alá tartozó területtel  

2.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

2.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A tervezési területet a - gyűjtőút funkciót betöltő - Szent István utcáról nyíló Halomalja utcában 
található. A Halomalja utca – Szent István utca – Árpád utca – névtelen utca (1815/1 hrsz.) 
közterületek által határolt telektömbben a hatályos szabályozás a névtelen utca irányából egy 
tömbfeltárást jelöl, ami nem valósult meg. 

2.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A területeken jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található. 

2.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A tervezési területeken és közvetlen környezetében szerkezetalkotó zöldfelületi rendszer, vízfolyás 
nem található. 

2.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.6.1. Védőtávolságok 

A módosítással érintett területet védőtávolság nem érinti. 

2.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítással érintett területet táj és természetvédelmi korlátozó elem nem érinti. 

2.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett területen műemlékileg védett objektum, vagy műemléki terület nem 
található. Régészeti érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló 
épület vagy műtárgy sem helyezkedik itt el.  

2.7. A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Jánossomorja város településfejlesztési koncepciójának átfogó céljai között szerepel a települési 
környezet fejlesztése, melynek értelmében az Önkormányzat számára fontos szempont a 
harmonikus, rendezett településkép kialakítása, ami egyaránt vonatkozik az épített és a természeti 
környezetre. 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel tehát összhangban van a 
tervezett módosítás.  
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3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

A módosítás nem jár településszerkezeti tervi változással. 

3.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZZHANG 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) legutóbb 
2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Győr-
Moson-Sopron megye Területrendezési Tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezésit kell 
alkalmazni. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási 
kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra 
hálózatok Jánossomorjára és azon belül a módosítással érintett területekre vonatkozó előírásait 
ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve. 

3.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

Az OTrT 31/B.§ d) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési tervben megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriákon belül a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni.  

A Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Tervnek térségi szerkezeti tervében megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 5 ha kiterjedésű területi egységek: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) hagyományosan vidéki települési térség 
c) mezőgazdasági térség, 
d) városias települési térség, 
e) vízgazdálkodási térség, 
f) építmények által igénybe vett térség.  

 
 

A Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján a tervezési 
terület városias települési térségként van ábrázolva. A térségi területfelhasználási kategóriákon 
belül az OTrT 6. § (2) bekezdése rendelkezik a települési területfelhasználási egységekre vonatkozó 
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szabályokról, amely alapján városias települési térség bármely területfelhasználási egységbe 
sorolható. 

(Az OTrT felülvizsgálata során a városias települési és a hagyományosan vidéki települési térség 
helyett egységesen települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra vonatkozó 
előírások vonatkoznak a módosítással érintett területre is.) 

3.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

A tervezési területeket nem érinti tervezett, illetve meglévő közlekedésfejlesztési elem, térségi 
jelentőségű közműlétesítmény. 

3.2.3. Országos és megyei övezetek ismertetése 

A tervezési terület országos övezetek által nem érintett.  
 

A tervezési területet kizárólag az ásványi nyersanyagvagyon terület megyei övezet érinti. 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

 
OTrT 19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület 

övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet 
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 

Az övezetbe tartozik a település teljes területe. A 
rendelkezések nem korlátozzák a tervezett HÉSZ módosítást 
és a módosítás nem érinti az ásványi nyersanyagvagyont. 

 

4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

4.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A tervezett módosítás nincsen jelentős hatása a város tájszerkezetére vagy külterületi 
tájhasználatára. A fejlesztés a belterület határában, egy már jelenleg is beépített területen 
történik.  

4.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Natura 2000 terület 

Jánossomorján találhatóak Natura 2000 területek, ezek azonban a tervezési területet nem érintik. 
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Natura 2000 területek elhelyezkedése Jánossomorján  

(forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 

Országosan védett természeti és táji értékek, ökológiai hálózat 

Jánossomorja közigazgatási területén országosan védett természeti terület: Fertő-Hanság Nemzeti 
Park területrésze. A tervezési területeket az országosan védett természeti területek nem 
érintik. 

Jánossomorja közigazgatási területét érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat (magterület övezete, 
pufferterület övezete, illetve ökológiai folyosó övezete). A tervezési területeket az ökológiai 
hálózat elemei nem érintik.  
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Országos védelem alatt álló területek és az Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei Jánossomorján 
(forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 

Helyi védett természeti terület 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 13/2008. (X.30.) rendelete szól az 
egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról. A helyi jogszabály elsősorban a 
fák, fasorok, cserjék, illetve ezek termőhelyeinek védelmét szolgálja. A tervezett módosítás nem 
érinti a helyi védett természeti területeket, növényegyedeket.  

4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, 
így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.  

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Jánossomorja zöldfelületi rendszerének elemei: 

‐ belterületi zöldterületek (közkertek, közparkok) 
o sportpálya 
o temetők zöldfelületei 
o közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei 
o telken belüli zöldfelületek 

‐ mezőgazdasági területek  
‐ fasorok, erdősávok  
‐ erdőterületek 
‐ bányatavak 

Jánossomorja zöldfelületi rendszere igen változatos elemekből tevődik össze. A belterületen 
meghatározóak a közkertek, sportpályák és temetők. A külterületen fontos szerepet töltenek be az 
erdők, melyek a település teljes területének valamivel több mint 28%-át borítják, és a zöldfelületi 
rendszernek - mint legösszetettebb társulási forma - meghatározó részét képezik.  

A hatályos HÉSZ 22. § (1) bekezdés c) pontja közvetve meghatároz építési helyet azáltal, hogy 
beültetési kötelezettséget vagy kötelező fásítást meghatároz. Amennyiben építési hely a teljes 
építési telekre jelölésre kerül, akkor a módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a telken belüli 
zöldfelület olyan területeken kerüljön kialakításra, ami az épület telepítését, illetve a terület 
működését nem korlátozza. A tervezési terület szomszédságában található erdőterület nem 
indokolja, hogy minden telekhatáron többszintű növényzet telepítésre kerüljön. 

6. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A településrendezési eszközök módosítása során nem kerülnek kijelölésre új közlekedési területek, a 
módosítások közlekedési területének fejlesztését nem igénylik. Számottevő gépjárműforgalom növekedés 
nem várható.   

7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A tervezési terület már kialakult, közművesített területen helyezkedik el, a módosítások során új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A tervezett módosítások kis léptéke a város 
közműveinek kapacitásbővítését nem teszi szükségessé, a település jelenlegi igényeihez viszonyítva 
nem jelentenek túlzott igénynövekedést.  

7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

A tervezett módosítás a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincs hatással. A 
tervezett módosítás a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem befolyásolja. 
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7.2.ENERGIA ELLÁTÁS  

A tervezett módosítás a település energia közműveit nem befolyásolja. 

7.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítás a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolja. 

A 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet szerinti hírközlési szakági anyag nem készíthető a területre, 
hiszen a módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

7.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházás megvalósítása a cél. 

8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM  

A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem járnak jelentős – a 
környezetet terhelő – hatással.  

A tervezési területtel szomszédos ingatlanon a Fiorács Kft. telephelye található. A területen 
keresztülhaladó járművek, a Fioráscs Kft.-hez érkező járművekből, valamint a szántóföldekre 
haladó mezőgazdasági gépekből állnak. A módosítással érintett telken történő beruházás 
megvalósulása esetén gya forgalom kis mértékben nőhet, , azonban a forgalomnövekedésből adódó 
emisszió nem számottevő. Várható, hogy üzem működése közben növekedni fog a területen 
keletkező zaj- és rezgés. Ugyanakkor elmondható, hogy a telephely elég távol van a lakott 
területektől ahhoz, hogy ez a növekedés ne okozzon jelentős zavaró hatást a lakosság felé  

A beruházás nincs jelentős hatással a felszíni és felszín alatti vizekre. A tervezési terület 
környezetében nem található felszíni víztest, valamint a terület nem tartozik a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi terület övezetébe sem. Talajvédelem szempontjából a beruházás 
nem jelent jelentős kockázatot, némi károsító hatásra csupán a beruházás építési fázisában lehet 
számítani. Az építkezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a talaj erodálódásának, valamint a 
talaj elszennyeződésének megakadályozására.  

A módosítással érintett területen a hulladékok gyűjtése és kezelése megoldott. A szilárd hulladékok 
rendszeres elszállításáról gondoskodnak, a területen illegális hulladéklerakó nem található. A 
hulladékkezelésről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a város hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004 (VII.1.) 
rendelet szerint kell gondoskodni. 
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IV. MELLÉKLETEK 
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A. MELLÉKLET 
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 

Településfejlesztési döntés 
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Partnerségi egyeztetést lezáró döntés 
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