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Felelős tervezők:
Kalmár Ágnes

Településrendezés

településtervező
városépítési és városgazdálkodási
szakmérnök

....................................................................
Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479

Pekkerné Szabó Piroska
okl. táj- és kertépítész
okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök
táj- és kertépítész vezető tervező
vezető településtervező

Tájrendezés, környezetalakítás

....................................................................
Tervezői névjegyzék szám.: TK-08-0073
Tervezői névjegyzék szám.: TT1-08-0073

Ferenczi Huba

Közműrendszer

okl. gépészmérnök
................................................................................
Tervezői névjegyzék szám: TV-T-08-0253
TE-T-08-0253

Réder Tibor

Közlekedési szakág

okl. közlekedésépítőmérnök
okl. forgalomtechnikai
szakmérnök

...............................................................................
Tervezői névjegyzék szám: Kd1-08-0133

Ügyvezető igazgató
Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor
GYŐR, 2021.08. HÓ

Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai.
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TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti terv
Határozat a településszerkezeti terv módosításáról
1.számú melléklet:

Területfelhasználási terv TSZ-J
munkaszáma: Rp.I.196-5

Szabályozási terv
Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról (tervezet)
1.számú melléklet:

Szabályozási és övezeti terv SZ-J
munkaszáma: Rp.I.196-5

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Műszaki leírás
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HATÁROZAT
A településszerkezeti terv módosításáról

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

HATÁROZAT

Und község Önkormányzata Képviselő-testületének ………………… határozata
a településszerkezeti terv módosításáról

Und község Önkormányzatának Képviselő-testülete
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

a

jelenleg

érvényben

lévő

-

A 0105 hrsz-ú földrészlet, tervezett gazdasági erdő területfelhasználási kategóriából,
különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználási besorolásba kerül.

-

A 0103/2, 0103/8, 0103/9 hrsz-ú földrészletek tersületfelhasználása általános
mezőgazdasági területről különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználásra változik.

Pintér Tamás
polgármester

Czipetics Györgyné
körjegyző
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RENDELET
a helyi építési szabályzat módosításáról

Und község Önkormányzat Képviselő – testületének
................. rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VI.23.) rendelet módosításáról
Und Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §
Jelen rendeletével módosítja a helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VI.23.) rendeletét (továbbiakban:
Rendelet.).
2. §
A Rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A Rendeletet az SZ-J jelű, Szabályozási és övezeti terv Rp.I.196-5 munkaszámú tervlappal, mint
melléklettel együtt kell alkalmazni.
3. §
A Rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A település igazgatási területe a következő területfelhasználási egységekre tagolódik:
a., Beépített és beépítésre szánt terület
Lakóterület
falusias

Lf

Vegyes terület
településközpont

Vt

Gazdasági terület
kereskedelmi, szolgáltató
ipari terület

Gksz
Gip

Különleges terület
mezőgazdasági üzemi
temető
sportterület

Kmg
Kt
Ksp
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b., Beépítésre nem szánt terület
Közlekedési és közműterület
közút terület
közműterület

KÖu
Köm

Zöldterület
közpark
díszkert

Zkp
Zdk

Erdőterület
védelmi
gazdasági

Ev
Eg

Mezőgazdasági terület
általános

Má

Vízgazdálkodási terület

V
4. §

A Rendelet 20.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint
a)
b)
c)

mezőgazdasági üzemi terület
temető területe
sportterület

Kmg
Kt
Ksp
5. §

A Rendelet 20.§ -a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
(5) A mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasági területek műveléséhez, mezőgazdasági termények
előállításához szükséges tároló (szerves trágya, talajjavító mész, szennyvíziszap és komposzt
elhelyezésére szolgáló tároló építmény) és raktár épületek, mezőgazdasági gépek tárolósához szükséges
épületek és építmények helyezhetők el.
A mezőgazdasági üzemi terület övezetében épületeket, építményeket az alábbiak szerint lehet elhelyezni:
kialakítható legkisebb telek területe:
20 000m2
megengedett maximális beépíthetőség:
40%
kialakítandó legkisebb zöldfelület
40%
megengedett legnagyobb épületmagasság:
3,0 m
építési hely
SZ-J terv szerint
A mezőgazdasági üzemi terület övezetében a szabályozási terven jelölt helyen és méretben háromszintű

(gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzetet kell telepíteni.
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6. §
A Rendelet 25.§ -a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
(3) Az általános mezőgazdasági terület övezetében a szabályozási terven jelölt helyen és méretben

háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzetet
kell telepíteni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
1. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
Und, 2021. ...............

Czipetics Györgyné
jegyző

Kihirdetve: Und, 2021

Pintér Tamás
polgármester
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Műszaki leírás
1. Előzmények, (a hatályos településfejlesztési döntések bemutatása)
1.1.
A településrendezési terv módosítás oka
2. A tervezési folyamat ismertetése
3. A megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat
3.1.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
3.1.1. 2018.évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes
területrendezési tervéről és a tervezési terület vizsgálata
3.1.2. GYMS Megyei TRT és a tervezési terület vizsgálata
3.2.
A tervezett módosítás
3.3.
A hatályos és a módosuló településrendezési tervek bemutatása
3.4.
Biológiai aktivitásérték számítás
3.5
Zöldfelületi rendszer vizsgálata
3.6
Katasztrófavédelem
3.7
A módosítás hatásai az örökségvédelmi elemekre
3.8
Közlekedés
3.9
Közművesítés
4. Főépítészi tartalom meghatározás
A megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat 1. számú melléklete:
Terviratok

kiemelt

térségek
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1. ELŐZMÉNYEK
Und község Önkormányzatának Képviselő Testülete módosítja a község településszerkezeti tervét,
szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát.
Und község hatályos szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát Und község Képviselő –testülete
a 10/2004.(VI.23.) rendelettel hagyta jóvá.
1.1

A településrendezési terv módosításának oka és célja:

Und község közigazgatási területén a 0105, 0103/2, 0103/8., 0103/9. hrsz.-ú területeket (összevonás után
0105 hrsz) mezőgazdasági üzemi területbe sorolása annak érdekében, hogy a fejlesztéssel érintett
területeken szerves trágya, talajjavító mész, szennyvíziszap és komposzt elhelyezésére szolgáló építmény
elhelyezhető legyen
2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI:
A településrendezési terv módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírási alapján teljes eljárással
történik.
A tervezési folyamat szakaszai:
1.
2.
3.
4.

Előzetes tájékoztatási szakasz
Véleményezési szakasz
Végső szakmai véleményezési szakasz
Jóváhagyási szakasz

2.1

Előzetes tájékoztatási szakasz

Lezajlott Und község helyi építési szabályzat módosítás előzetes tájékoztatási szakasza. A
dokumentációval kapcsolatban a tervezés előzetes tájékoztatási szakaszában az érintett
államigazgatási szervek megadták állásfoglalásukat.
Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény
1. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítész
2. Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály
Természetvédelmi Osztály
3. Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földvédelmi és Földmérési Osztály
4. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
5. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
6. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki

Egységes szerkezetű HÉSZ feltöltését kéri az
NJT re.
A módosítás tartalmához észrevételt nem tesz

Hozzájárul a tervezett módosításhoz
Nem emel kifogást
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Engedélyezési, Mérésügyi
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
7. Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi
és
Örökségvédelmi Főosztály
8. Miniszretelnökség Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkár
9. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Eltérő véleményt nem fogalmaz meg.
10. Győr-Moson-Sopron Megyei RendőrFőkapitányság
11. Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztálya
12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
13. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
14. Nemzeti Népegészségügyi Központ
15. Magyar Közút
16. Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály
17. Budapest
Főváros
Kormányhivatala Hatáskör hiányában nem tesz észrevételt, nem
Országos Közúti és Hajózási Hatósági kíván részt venni.
Főosztály
18. Veszprém Megyei Kormányhivatal
Bányászati Osztály
19. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Osztály
20. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nincs kifogása a tervezett módosítással
szemben
21. Győr-Moson-Sopron
Megyei
Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és
Területrendezési Iroda

13
Partnerségi egyeztetés lezárása:
A partnerségi egyeztetés során kérés, vélemény nem érkezett.
Und község Képviselő Testülete 9/2021. (VIII.9.) számú határozatával lezárta az előzetes partnerségi
szakaszt.
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3.
3.1.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT, ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

3.1.1. 2018.évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről és a
tervezési terület vizsgálata
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 19/A.
§-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb szintű terv
célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű terveknek meg
kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési tervnek.

Országos Területrendezési Terv
Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből

Und község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák

Az Országos területrendezési tervben Und térségét érintő vonalas elemek:
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Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák
területének kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába
kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell
sorolni;
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni.
A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani.
Az OTrT Und községet érintő övezetei:

Erdők övezete

Kiváló szántóterületek övezete
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3.1.2. GYMS Megyei TRT és a tervezési terület vizsgálata
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 Und község közigazgatási
területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja:
- települési térség
- mezőgazdasági
- erdőgazdálkodási térség
- vízgazdálkodási térség
- sajátos területfelhasználású térség

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
Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből
Erdők övezete
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből
Tájképvédelmi terület övezete
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3.2.

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS

A módosítással érintett terület (Forrás: e-közmű)
Und község közigazgatási területén a 0105. hrsz.-ú földrészlet a GSD Agrárprodukt Kft. tulajdonát
képezi, a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv szerint tervezett gazdasági erdő terület.
A 0103/2, 0103/8, 0103/9 hrsz.-ú területek önkormányzati tulajdonban vannak, hatályos
településszerkezeti és szabályozási terv szerint általános mezőgazdasági terület.
A fejlesztő, a GSD Agrárprodukt Kft a módosítással érintett földrészleteket szeretné összevonni, amelyek
összterülete így 41.640 m2 lesz.
A GSD Agrárprodukt Kft. - magyar családi tulajdonú vállalkozás - 1994-től Nyugat-Magyarország egyik
legjelentősebb mezőgazdasági terményeket előállító üzeme A GSD csoportszinten közel 10.000 hektár
területen termel gabonaféléket, cukorrépát, repcét, és más szántóföldi növényeket. A termények
betárolását 60.000 tonnás, saját tároló kapacitás teszi lehetővé.
A jelen módosítással érintett területen szerves trágya, talajjavító mész és szennyvíziszap, komposzt
elhelyezésére szolgáló tároló építményt szeretnének elhelyezni. A tervezett tároló épületek 3-4000 m2
területen helyezkednek el, valamint terveznek egy U alakú betonfalat, amelynek magassága
megközelítőleg. 3 méter.
A hatályos településrendezési tervek nem teszik lehetővé a mezőgazdasági tároló épületek elhelyezését,
ezért szükséges mind a településszerkezeti, mind a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat
módosítása is.
A tervezett módosítások során a 0105, 0103/2, 0103/8, 0103/9 hrsz.-ú területek (az eljárás során a telkek
összevonásra kerülnek, összevonás után 0105 hrsz) különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerülnek
átsorolásra
A módosítás során a tervezett legnagyobb beépítettség 40%.
A tervezett hasznosítás során alapvetően a mezőgazdasági termeléshez szükséges vagy ott keletkező
trágya, komposzt, szalma, mész, továbbá inert hulladék átmeneti gyűjtése és komposztálási tevékenység
valósul meg.
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A módosítással érintett terület a lenti változási vázrajz alapján összevonásra kerül. A 0105, 0103/2.
0103/8., 0103/9. hrsz.-ú területek összevonása jelenleg folyamatban van.

22

23
3.3.

A HATÁLYOS ÉS A MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK BEMUTATÁSA

1 SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS:
Településszerkezeti terv

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből
A településszerkezeti terven a 0105 hrsz-ú tervezett erdőterület, a 0103/2, 0103/8, 0103/9 hrsz-ú
mezőgazdasági területek területfelhasználási besorolása különleges mezőgazdasági üzemi területre
változik.
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Szabályozási terv:

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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A szabályozási terven a 0105 hrsz-ú, hatályos terv szerint tervezett gazdasági erdőterület, a 0103/2,
0103/8, 0103/9 hrsz-ú mezőgazdasági besorolású területek övezeti besorolása különleges mezőgazdasági
üzemi területre övezetére változik.
A mezőgazdasági üzemi terület övezetében épületeket, építményeket az alábbiak szerint lehet elhelyezni:
kialakítható legkisebb telek területe:
20 000m2
megengedett maximális beépíthetőség:
40%
kialakítandó legkisebb zöldfelület
40%
megengedett legnagyobb épületmagasság:
3,0 m

A biológiai aktivitás érték pótlása miatt az alábbi területeken szükséges védőfásítás telepítése:
- a tervezett mezőgazdasági üzemi területen a szabályozási terven jelölt helyen és méretben
háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2)
növényzetet kell telepíteni.
- 099 hrsz-ú mezőgazdasági terület nyugati oldalán a szabályozási terven jelölt helyen és
méretben háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2)
növényzetet kell telepíteni.
A tervezett mezőgazdasági üzemi területen a szabályozási terven jelölt kötelezően telepítendő
háromszintes védőfásítás biztosítja a tervezett szerves trágya, talajjavító mész és szennyvíziszap,
komposzt elhelyezésére szolgáló tároló építmény takarását a település, illetve a környező mezőgazdasági
területek felől.
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3.4

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b ) pontja szerint:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
A biológiai aktív felület pótlásának elve nem akadályozza a települések fejlődését, de
hatékonyan ösztönöz az ökológiai érték védelmére, az azokkal való tudatos gazdálkodásra és a
kondicionáló zöldfelületi veszteség pótlására.
A településszerkezeti tervi és szabályozás tervi változások miatti biológiai aktivitás érték
változásának számítása:
Településrendezési terv szerinti
Területhasználat
1. számú
módosítá
s

általános mezőgazdasági
terület
gazdasági erdőterület
különleges terület,
mezőgazdasági üzemi terület
háromszintű növényzet
összesen:

Szorzószám

terület
(ha)

megszűnő
érték

új érték

3,7

2,65

9,8

9

1,41

12,69

0,7

4,06

2,87

7

2,83

19,81

22,49

22,68

A módosítással érintett területek biológiai aktivitásának változása

A településrendezési terv módosításával a település biológiai aktivitás értéke nem csökken.
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3.5

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Jelen településrendezési terv módosításnak nincs hatása a település zöldfelületi rendszerére.

3.6

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A helyi építési szabályzat módosítása a mezőgazdasági terület farmgazdálkodás és
kertgazdálkodás övezetére terjed ki. A tervezett módosításnak nincs katasztrófavédelmi
hatása.

3.7

A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI ELEMEKRE

Régészeti lelőhelyek:

azonosító
35960
45840
45841
45842
45843
45844
45845

név
Templom mellett
Keleti vasasok
Stubli első dűlő I.
Stubli első dűlő II.
Kertaljai-dűlő
DK- i faluszél
Darabok aljai dűlő

59104

Tüskealja

hrsz
214/2, 214/1, 123, 139, 124, 215, 216, 213, 28, 29, 217, 25, 30
015/11, 015/10, 015/9, 015/8
056/8, 056/9
060/1, 060/2, 060/5, 060/6, 060/8, 060/9
114/1, 067/7, 067/5, 067/6, 067/4, 067/8, 066, 065/1, 112, 114/2, 113
054/5, 054/6, 054/7, 125/6, 045
342, 068/14, 359, 358, 356/4
090/9, 090/8, 071/36, 071/35, 071/34, 071/33, 071/37, 090/7, 090/13,
092, 090/10, 071/30, 071/32, 071/39, 071/38, 071/31

Műemlékek, műemléki környezet:
azonosító cím
29934
29936
5155
5161

név
R. k. templom ex-lege
műemléki környezete
Szentháromság-oszlop
ex-lege műemléki
környezete
Fő utca 11. R. k. templom
Fő utca 11. Szentháromság-oszlop

védelem helyrajzi szám
Műemléki
környezet 28, 32, 30, 215, 214/2, 213, 139, 124, 123
Műemléki
környezet 123, 124, 139, 28, 214/1
Műemlék 214/1
Műemlék 214/2

A tervezett módosítások műemléket, műemléki környezetet, régészeti lelőhelyet nem érintenek.
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Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján
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3.8

A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI A KÖZLEKEDÉS SZERKEZETRE

Előzmények
Jelen módosítás közlekedési munkarészének alapját a ma hatályos Und településrendezési terv
közlekedési munkarésze képezi. Und község képviselő-testülete befogadta és támogatja egy
mezőgazdasági üzemi terület kialakítására irányuló kezdeményezést, és ennek érdekében módosítja
településrendezési tervét. A ma külterületen lévő, mezőgazdasági területfelhasználású területegységen
trágyatárolót alakítanának ki.
A módosítás célja:
A 0105, 0103/2, 0103/8, 0103/9. hrsz.-ú területeket mezőgazdasági üzemi területbe sorolását annak
érdekében, hogy a fejlesztéssel érintett területeken szerves trágya, talajjavító mész, szennyvíziszap és
komposzt elhelyezésére szolgáló építmény elhelyezhető legyen
A módosítással érintett terület elhelyezkedése:
A módosítással érintett terület Und külterületén, a beépített területtől, Und centrumától délre, légvonalban
mintegy 1200 méterre, az undi Szent Márton utca déli irányú, a Pós-patak vonalát követő mezőgazdasági
út, és a Sopronhorpács (Lédec)-Zsira önkormányzati mellékút által alkotott útvonalegyüttesen 1900
méterre található.

tervezéssel
érintett
terület

Sopronhorpács(Lédec)-Zsira
önkormányzati mellékút

A módosítással érintett terület

(Forrás: e-közmű)
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Und
Szent Márton utca

Pós-patak

Tervezéssel
érintett
terület

Sopronhorpács(Lédec)-Zsira
önkormányzati mellékút

Sopronhorpács

Zsira

A módosítással érintett terület

(Forrás: e-közmű)

A módosítással érintett területet délről a Sopronhorpács (Lédec)-Zsira önkormányzati mellékút
út, a többi oldalról mezőgazdasági terület határolja.
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A módosítással érintett terület közúti kapcsolata

/Forrás: Bing Aerial/

Rendezési tervi állapot:
A korábban hulladéklerakónak /szeméttelep/ használt, 20 méteres erdősávval határolt 0105 hrsz-ú telket
gazdasági területnek, a többi területrészt általános mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába
sorolja a hatályos településrendezési terv.
A módosítás közlekedési munkarészének célja:
Biztosítani a módosítással létrejövő mezőgazdasági üzemi terület közlekedési feltárását.
Külső közlekedési kapcsolatok
Jelen településrendezési terv készítése során a hatályos településrendezési tervben szereplő külső
közlekedési kapcsolatokon, a közlekedés-hálózati illeszkedésen nem szükséges változtatni, és nem is
változtattunk.
A módosítással érintett terület közúti kapcsolatát – mint ma is – továbbra is a Sopronhorpács (Lédec)Zsira önkormányzati mellékút biztosítja.
Már a 2001-ben készített, Győr-Moson-Sopron megye mellékút hálózat fejlesztési program 8.
fejezetében, a „Győr-Moson-Sopron megye javasolt önkormányzati településközi útjai”-ban is
szerepelt ez az út, igaz abban még településeket összekapcsoló önkormányzati mellékútként /vagy, ahogy
akkor nevezték „faluközi” útként/. A 201, sorban szereplő Sopronhorpács-Lédec-Zsira utat, ugyan
mezőgazdasági útként, de 2010-ig a 8626. jelű, Egyházasfalu-Und-Zsira összekötőút megvalósították,
majd később egészen Zsiráig, a Locsmándi utcáig aszfalt rendszerű burkolattal látták el.
„A számoszlopok betűjeleinek jelentése:
A = a térképlap(ok) száma
B = az útszakasz burkolatszélessége külterületen (m)
C = megyénkbeni szakaszhossz (km)
D = megyénkbeni új építésű szakasz hossza (km)
E = megyénkbeni szakasz becsült építési összköltsége (millió Ft)
A
B
C
D
E___
201. Sopronhorpács-Lédec-Zsira
5
6
6,2
5,0
430”
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A megvalósított út paraméterei ugyan elmaradnak az országos mellékutakra vonatkozó értékektől, az úton
40 km/ó sebességkorlátozás is érvényben van, ám minősége több, környékbeli országos mellékút
minőségét meghaladja, és mindezeken túl mentesíti a lassúforgalomtól a 8626. jelű, Egyházasfalu-UndZsira összekötőút /egyébként nem jó állapotú/ érintett szakaszait és ezek mellett jelentős útvonal
rövidítésekre ad lehetőséget.

A Sopronhorpács (Lédec)-Und-Zsira önkormányzati mellékút a 8626. jelű úttól Und irányába /Forrás: KIRA/

A módosítással érintett területegység a mai használattal megegyezően egy kapubehajtóval csatlakozik az
önkormányzati mellékút sebességcsökkentéssel érintett külterületi szakaszához.
Belső, feltáró közlekedési hálózat
A módosítással érintett 0105, 0103/2, 0103/8, 0103/9. hrsz.-ú területeket tartalmazó területegység mai
használatuk okán nem rendelkezik strukturált belső közlekedési hálózattal, és mivel az érintett területek
egy létesítmény telkét fogják képezni nem is lesz közforgalmú belső úthálózata.
Hatása a település belső közúti hálózatra:
A jelen módosítással érintett területnek annak településtől való távolsága révén nem lesz közvetlen hatása
Und belső közlekedéshálózatára. A tervezett létesítmény várható többlet forgalma nem okoz mérhető
forgalmi kapacitási változást, így nem lesz negatív hatással a települési belső közlekedési hálózatára és
külső közlekedési kapcsolataira.
Forgalmi vizsgálat és forgalmi értékelés
A jelen módosítással érintett területegység közúti feltárásából adódó forgalom növekedés hosszútávon oly
kismértékű, hogy az igénybe vehető utak forgalmi kapacitás kihasználtságában szinte számszerű változást
nem jelentenek. A telephelyről a külső közlekedési kapcsolatot biztosító önkormányzati mellékút keleti
irányba Sopronhorpács, Lédec településrészének a Fő utcájába érkezik. Nyugati irányba keresztezi a
8626. jelű, Egyházasfalu-Und-Zsira összekötőutat, annak 11+900 km szelvényében, és becsatlakozik
Zsirán a Locsmándi utcába. A 8626. jelű összekötőút mai átlagos napi forgalma az adott szakaszon
ÁNF2020= 960 j/nap volt, amiből a nehézgépjármű forgalom 58 j/nap volt. Az országos mellékút
mértékadó óra forgalma MOF2020= 87 j/óra, a kapacitás kihasználtság 4%. A létesítendő telephelyen
indukálódón, esetlegesen az összekötőút felé irányuló, nem napi rendszerességű, napi 2 db jármű
forgalom /oda-vissza forgalom/ befogadására alkalmas az országos mellékút.
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Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések
Jelen módosítással érintett területet délről önkormányzati mellékút határolja. Jelen módosítás ezt az utat
nem érinti.
Az érintett közút területén az útépítési elemek keresztmetszeti elrendezése a már kialakult állapotában
megtartható, azokon nincs szükség változtatásra, és jelen módosítás során azon változtatást nem is
kezdeményeztük.
Közforgalmú közlekedés
Jelen módosítás során a létesítendő telephelyen állandóan ott tartózkodó személyzet nem lesz, a telephely
közforgalmú közlekedési ellátása nem indokolt. A jelen módosítás során a hatályos településrendezési
tervben rögzített és elfogadott közforgalmú közlekedési (tömegközlekedési) ellátási rendszerhez képest
változtatásra nincs szükség. A jelen településrendezési tervi módosítás a hatályos településrendezési terv
ide vonatkozó elhatározásait, előírásait nem módosítja.
Jelen esetben közforgalmú közlekedés alatt autóbuszos közlekedést értünk. Az elérhető járatviszonylatok
vonala a 8626. jelű, Egyházasfalu-Und-Zsira összekötőúton van. A legközelebbi megállópár Zsira
belterületén, a Fő utcai megálló, mely 2,7 km-re van, vagy Und belterületén az Und Fő utca megállópár.
mely 2,0 km-re van.
Járműtárolás
A jelen módosítással érintett területen a járműtárolást telken belül lehet, és kell megoldani.
Kerékpáros közlekedés
A jelen módosítással érintett területnek nincs mérhető kerékpáros forgalmi vonzata.
2001-ben már elkészült a „Répcesík kistérség megyehatáron átnyúló kerékpáros úthálózat
tanulmányterve” Ez tartalmazta az érintett Sopronhorpács-Lédec-Zsira településeket összekapcsoló
tervezett kerékpárutat, mely vonalon kerékpározásra alkalmas út valósult meg. Ez az érintett
területegységet délről határoló önkormányzati mellékút. A kerékpáros turista mozgalom már felfedezte és
igénybe veszi ezt a vonalat. 2019-ben már hatodik alkalommal rendezték meg a „Kápolnák útján...” című
kerékpártúrát. 2019-ben első alkalommal kibővült a túraútvonal egy kisebb burgenlandi kitérővel, a
szomszédos Nikitschbe (magyar neve Füles) és Lutzmannsburgba (magyar neve Locsmánd), az alábbi
útvonal szerepelt a programban: Nikitsch, Sopronkövesd, Nagylózs, Ebergőc, Röjtökmuzsaj, Lövő,
Völcsej, Sopronhorpács, Und, Lutzmannsburg, Zsira, Répcevis.
A tervezett létesítmény várható forgalma nem lehetetleníti el a már kialakulóban lévő kerékpáros turista
forgalmat.
Gyalogos közlekedés
Jelen településrendezési módosítás a hatályos településrendezési terv által jelölt gyalogos feltárási
rendszert nem érinti, abban változást nem jelent. A módosítással érintett területegységen önálló gyalogos
közlekedés hálózati elemet nem jelöltünk ki.
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3.9

A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI A KÖZMŰELLÁTÁSRA

Előzmények
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. A jelen módosítás során a ma hulladék lerakásra
használt 0105, 0103/2, 0103/8, 0103/9. hrsz.-ú területeken egy olyan mezőgazdasági üzemi telephelyet
alakítanak ki, ahol szerves trágya, talajjavító mész, szennyvíziszap és a bekevert komposzt tárolása
történik. A területen nem lesz állandó személyzet, így kommunális fogyasztás sem lesz. Infrastrukturális
ellátás szempontjából legfeljebb a térvilágítás kialakítása várható.

Pós-patak

tervezéssel
érintett
terület

A módosítással érintett terület

Sopronhorpács(Lédec)-Zsira
önkormányzati mellékút

(Forrás: e-közmű)

A módosítással érintett területrész az infrastrukturális elemek szempontjából ellátatlan,
környezetében a létesítendő telephelytől 625 méter távolságra, az Und Szent Márton utca folytatásában
lévő mezőgazdasági út mentén elektromos és hírközlési vezeték húzódik.
A módosítással érintett területen térségében az alábbi közművezetékek találhatók:
ektromos
vezeték
hírközlési
vezeték
csatorna, vízfolyás
Vízi közművek
Vízellátás
A módosítással érintett területen elhelyezendő létesítmény működtetéséhez vezetékes ivóvíz ellátása nem
szükséges
Szennyvízelvezetés
A módosítással érintett területen elhelyezendő létesítményhez nem készül szociális ellátást biztosító
helység, így szociális szennyvíz sem képződik.
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A módosítással érintett terület felszíne sík. A tervezett tevékenység – szerves trágya, talajjavító mész,
szennyvíziszap bekeverése, komposztálása, tárolása – miatt szerves anyag többlettel rendelkező
csurgalékvizek keletkezhetnek, melyeket telken belül kell gyűjteni, és kezelni, azok telephelyről való
kijutását meg kell akadályozni.
Energiaellátás
A módosítással érintett terület alkalmazandó technológiához vezetékes energia nem szükséges. Hálózati
villamos energiára talán a később létesítendő térvilágításhoz lehet szükség.
Elektronikus hírközlés, műsorszórás
A módosítással érintett területen elhelyezendő létesítmény működéséhez nem szükséges vezetékes
hírközlési létesítményt, és vezetékes műsorszórást igénylő berendezés.
A vezeték nélküli hírközlési létesítmények működtetése a tervezett telephelyen lehetséges. A
mobiltelefonok használatához a vezeték nélküli hírközlési szolgáltatók teljes lefedettséget, kiváló vételi
lehetőséget biztosítanak.
Kommunális hulladék
Und településen a szilárd háztartási hulladékot rendszeresen gyűjtik, és a kommunális hulladék
elszállítása a településen megoldott. A módosítással érintett területen elhelyezendő létesítmény
működéséhez nem létesítenek szociális ellátást biztosító helység, így annak használatából kommunális
hulladék nem keletkezik.
A létesítendő telephelyen keletkező, vagy oda kerülő, veszélyesnek minősített hulladékot telephelyen
belül, elkülönítve kell gyűjteni, a telephelyről a környezetébe történő kiszivárgásától mentesen kell tárolni
és ártalmatlanításra el kell szállítani. A telephelyen végzendő komposztáló tevékenységhez szükséges
vegyi anyagok csomagoló anyagát, a göngyöleget a legközelebbi gyűjtőhelyre, zöldudvarba kell
szállítani.
Und térségében a kommunális és a szelektív hulladék kezelésére az STKH Sopron és Térsége Nonprofit
Kft-t jelölte ki fővállalkozóként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. Undhoz a legközelebbi zöldudvar, Sopronban a Harkai dombi állomáson található.
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FŐÉPÍTÉSZI TARTALOM MEGHATÁROZÁS
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TERVIRATOK
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