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TERVEZŐI NIYLATKOZAT – Győrszemere község településrendezési 

tervének módosításához 

Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére 

jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok.  

A tervdokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:  

- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek;  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény;  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendeletnek;  

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 

Korm.rendeletnek;  

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek;  

- területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendeletnek, 

 - Győr Moson-Sopron Megye területrendezési tervéről szóló 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendeletnek.  
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TARTALOMJEGYZÉK – Győrszemere község településrendezési tervének 
módosításához  
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 1.1. a településrendezési tervek módosításának programja 

 1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése 

 1.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának eljárása 

 1.4. partnerségi egyeztetés szabályai 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

2. környezetalakítási terv 

 2.1. a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, 

valamint ezek összefüggéseinek ismertetése 

 2.2. a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

ismertetése 

 2.3. területi mérleg és biológiai aktivitásérték változás bemutatása 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

3. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására 

4. rendelettervezet a helyi építési szabályzat módosítására 

MELLÉKLETEK 

1. 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-testületi határozat a 086/35 hrsz.-ú területet érintő rendezési 

terv módosításról és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 

2.  40/2022. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat a 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-testületi 

határozat módosításáról 

3. Molnár Bence önkormányzati főépítész feljegyzése a tervdokumentáció tartalmáról 

4. nyilatkozat a 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-testületi határozathoz a védő erdősáv 

megtartásáról 

5. véleményezési szakasz lezárásáról szóló képviselő-testületi határozat 

6. 52/2022. (VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat a 086/35 és a 0158/4 hrsz.-ú területek 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
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1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. a településrendezési tervek módosításának programja  

Győrszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 12-én a 37/2021. 

(X.12.) sz. képviselő-testületi határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési 

terveinek módosítását. A határozatot 2022. április 26-án módosították, illetve kiegészítették a 

40/2022. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozattal.  

A 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-testületi határozat a tervdokumentáció 1. mellékletét képezi.  

A 40/2022. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat a tervdokumentáció 2. mellékletét képezi.  

Tervezési program:  

A tervezési program Győrszemere község külterületén, Nagyszentpál településrésztől délre lévő 

086/35 hrsz.-ú területet érinti. A tervmódosítás szükséges annak érdekében, hogy a területen 

beépítésre szánt különleges logisztikai terület megvalósulhasson.  

 
(forrás: www.openstreetmap.org) 

A tervdokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Eljr.) 45. § (2) a) pontjának lehetőségével 

élve az OTÉK 2012. augusztus 06-án érvényes településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük. 

Az eljárás során Molnár Bence okl. építészmérnök működik közre, mint önkormányzati főépítész. A 

tervdokumentáció tartalmáról szóló önkormányzati feljegyzést a 3. számú melléklet tartalmazza.   

A biológiai aktivitás érték számítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében szükséges, ugyanis új beépítésre szánt 

terület kijelölése történik a módosítás során.  

http://www.openstreetmap.org/
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1.2. a hatályos településrendezési tervek ismertetése  

 

Győrszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településszerkezeti tervet 

2004-ben fogadta el a 192/2004. (X.26.) kt. határozattal. A településszerkezeti tervet többször 

módosították, legutóbb 2021-ben.  

A település helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét szintén 2004-ben készítették, melyet a 

16/2004. (X.27.) önkormányzati rendelettel hagytak jóvá és azóta többször módosították. A 

hatályban lévő helyi építési szabályzat szövege az njt.hu oldalon elérhető.  

 

1.3. településrendezési tervek véleményeztetésének és jóváhagyásának 
eljárása  
 

A településrendezési tervek módosításának véleményezési és jóváhagyási eljárása a 314/2012. 

(XI.08.) kormányrendelet 42.§ szerinti „tárgyalásos eljárás” keretében történik, mivel a tervezési 

területet Győrszemere község Önkormányzatának képviselő-testülete a 37/2021. (X.12.) képviselő-

testületi határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

1.4. partnerségi egyeztetés szabályai  
 

Győrszemere Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13/2017. (XI.8.) önkormányzati 

rendelettel fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait.  

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 29/A. § (5) 

bekezdésének megfelelően, valamint a partnerségi rendelet alapján zajlik a munkaközi tájékoztató. 

A véleményezési szakasz lezárásáról szóló képviselő-testületi határozatot a dokumentáció 2. 

melléklete tartalmazza.  
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2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV  
   

2.1. a változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás 
programjának, valamint ezek összefüggéseinek ismertetése  

 

2.1.1. A 086/35 hrsz.-ú terület övezetének módosítása  

tervezési program 

Győrszemere település külterületén, Nagyszentpál településrésztől délre az új 83-as számú főút 

elkerülő szakaszának építése miatt az érintett 086/35 hrsz.-ú terület településszerkezeti pozíciója, 

elhelyezkedése megváltozik. Az új 83-as elkerülő útról leágazóan egy bekötő út kialakítása van 

folyamatban, mely az  érintett telek északi telekhatára mentén halad. A bekötő út kialakítása miatt 

a 086/35 hrsz.-ú telek nagyon szerencsés pozícióba kerül, melynek kihasználása a módosítás célja. 

A jelenlegi általános mezőgazdasági terület-felhasználás módosítása a cél annak érdekében, hogy 

a területen egy különleges logisztikai terület kialakulhasson.      

jelenlegi szabályozás, a terület ismertetése 

  
településszerkezeti terv (részlet) 

A hatályos településszerkezeti terv a területet Má jelű általános mezőgazdasági területként szabályozza, a 

tőle nyugatra lévő szomszédos területekkel szinkronban. A telek keleti oldalán is egy út helyezkedik el, 

melynek használata szervizútként tervezett. A szerkezeti és szabályozási terv ezt az utat nem szélesíti ki. A 

telektől és az úttól keletre Eg jelű gazdasági erdőterületek vannak, melyek erdőtelepítésre javasolt területek 

a külterületi szabályozási tervlap szerint.  

A 086/35 hrsz.-ú területtől és a bekötőúttól északra egy nagy kiterjedésű, Eg jelű gazdasági erdőterület 

található, mely Nagyszentpál településrész védelmét szolgálja.  
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külterületi szabályozási tervlap (részlet) 

 

A helyi építési szabályzatban az Má jelű általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó szabályok 

a következők: 
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A 086/35 hrsz.-ú területen jelenleg üzemtervezett erdő található, mely a szabályozási és 

településszerkezeti tervvel nincs szinkronban. A hatályos terv készítésekor a mesterségesen telepített, 

akkor még fiatal erdő az Erdészeti Igazgatóság nyilvántartásában még nem szerepelt, a terven 

nem vették figyelembe.  
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A erdőre vonatkozóan az erdő tulajdonosa az erdőterület igénybevételére engedélyezési eljárást 

kezdeményezett. A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztálya 2022. 

június 13-án kelt VA/AF-EO/4280-4/2022. iktatószámú határozatában engedélyét megadta. A 

határozat a dokumentáció 3. mellékletében megtalálható. 

A terület elhelyezkedése a főút új elkerülő szakasza és az arra csatlakozó bekötő út kialakítása 

miatt nagyon előnyös helyzetűre változott. A telekről az új 83-as nagyon gyorsan elérhető, a 

település belterületének, valamint lakóterületek érintése és zavarása nélkül.      

Az előnyös elhelyezkedése révén külföldi szállítmányozási, logisztikai cég(ek) érdeklődnek – német 

nyelvterületről – a terület iránt. Az így létrejött telephely 5-17 új munkahelyet jelentene a település 

számára, az Önkormányzat részéről ezért is kiemelten támogatott fejlesztés ez.  A település ezen 

területén nem ez lenne az első gazdasági egység: ilyen a Kite Zrt., vagy a Rail Cargo Logistic, 

amely szintén hasonlóan jól pozícionálva, ők a vasúti nyomvonal mentén -, a régi 83-as út másik 

oldalán fekszenek. E cégek jelenléte a településen szerencsés, hiszen számos munkahely mellett 

iparűzési adóból származó bevételt is jelent a kistelepülés számára. Mindezek a lakóterület 

zavarása nélkül valósulnak meg.  

A közelben lévő korábban épült főutakhoz köthető lehajtók körül kereskedelmi és ipari területeken 

főként termelési és kereskedelmi szolgáltatások nyíltak (ikrényi lehajtó, rábapatonai, töltéstavai stb.) 

az utak megépítése után a jó logisztikai elhelyezkedés miatt. Ezt a kedvező pozíciót kihasználva 

tervezett a településrendezési terv módosítása.  

 

tervezett módosítás 

A tervezett módosítás során a 086/35 hrsz.-ú telek övezetének módosítása szükséges a telken 

tervezett logisztikai központ megvalósíthatósága érdekében. A jelenlegi „Má” jelű általános 

mezőgazdasági terület-felhasználást módosítani szükséges „Kl” jelű beépítésre szánt különleges 

logisztikai terület terület-felhasználásra.  

A különleges területek építési övezeteire vonatkozóan a hatályos helyi építési szabályzat az alábbi 

szabályokat tartalmazza:   

   
Az új övezet beiktatásával a helyi építési szabályzat kiegészítése szükséges az alábbiak szerint: 

Különleges területek építési övezetei 

11.§ 

(1) A különleges terület sajátos használata szerint lehet:  

a, temető, illetve kegyeleti rendeltetésű terület (Ktem)  

b, bányaterületek (Kb)  
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c, sportpálya, a szabályozási tervlap szerint (Ksp)  

d, józsefházai lovassport és lovasturizmus céljára szolgáló terület (Klsp)  

e, tervezett hulladékgyűjtő udvar területe, a szabályozási tervlap szerint (Ksz)  

f, logisztikai terület, a szabályozási tervlap szerint (Kl). 

(2) A különleges területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.  

(3) A temető, illetve kegyeleti park rendeltetésű terület a sírhelyek, síremlékek, ravatalozó(k), 

kriptatárolók, urnatárolók építményeinek elhelyezésére szolgál (OTÉK 24. §). 

(4) A különleges logisztikai terület (Kl) elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági, logisztikai célú, valamint szállítmányozáshoz kapcsolódó ipari gazdasági épületek, 

raktárak, irodaépületek elhelyezésére szolgál.  

(5) A különleges logisztikai területen (Kl) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési 

övezetekre az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet: 

Építési övezet jele Kl – SZ/40/1,0 

12,0/7000-30/40 

Beépítési mód 

Beépítettség (%) 

Szintterület sűrűség 

Építménymagasság (m) 

Telekterület (m2) 

Telekszélesség (m) 

Zöldfelület (%) 

szabadonálló 

max. 40 

max. 1,0 

max. 12,0 

min. 7000 

min. 30 

min. 40 

 

(6) A különleges logisztikai területen (Kl) a szabályozási terven jelölt telken belüli védőfásítás 

telepítését a használatba vételi engedély megkéréséig el kell végezni. Meglévő faállomány 

esetén annak megtartásáról, szakszerű műveléséről gondoskodni kell.   

 

előkert meghatározása, építési hely 

A hatályos helyi építési szabályzat az előkertre vonatkozóan az alábbi szabályokat fogalmazza 

meg:  

 

Építési övezetek általános előírásai  

12.§  

(1) Az építési övezetekben a nem kialakult (még nem vagy jellemzően nem beépített, illetve 

átalakításra szánt) területeken a telkek kialakításának, illetve beépítésének szabályait a 

vonatkozó építési övezeti előírások szerint kell betartani.  

(2) Az építési övezetekben a már kialakult (beépített és beépített telkek közti foghíj-) telkeken 

az  

(3) Az egyes telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben jelölt szélső építési 

vonalat kell figyelembe venni, ezek hiányában az OTÉK 35. §-ának vonatkozó előírásait kell 

alkalmazni. Előkert esetén az utcában kialakult jellemző állapotot kell irányadónak tekinteni. 

Új építési telkek esetében az előkert mértéke 5-15 m között váltakozhat. Saroktelek esetén, a 

telek hosszabb oldalhatárával párhuzamos előkert mérete 2 m-ig csökkenthető. Ha a 

saroktelek megosztásával 22 m-nél kisebb mélységű fekvőtelek alakul ki, akkor az előkert az 
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új telek esetén is 2 m-ig csökkenthető, illetve az újonnan kialakuló telek esetén a hátsókert 4 m. 

Ebben az esetben az építési hely határvonala az előkert vonalával egyezik meg. 

 

A fenti szabály értelmében amennyiben a telken nem jelölünk építési helyet, az OTÉK 35. §-át kell 

figyelembe venni, mely alapján kialakult állapot hiányában az előkert mértéke 5 méter.  

Az érintett telek a külterületi szabályozási tervlapon szerepel. E tervlap a „szélső építési vonal” 

szabályozási elemet alkalmazza beépítésre szánt övezeteknél. A szélső építési vonallal jelöljük a 

tervezett szabályozási tervben a telekre vonatkozó előkert, oldalkert mértékét.  

A „Kl” jelű különleges logisztikai övezetre vonatkozóan a beépítési mód szabadon álló lesz, így a 

telken tervezett épület körbejárható lesz, ami a fuvarozó cégeknek előnyös. Az oldalkert mértéke 6 

méterben, az északról határos út esetében az előkert 6 méterben, a keletről határos út mentén 4 

méterben, a nyugatról határos út mentén 50 méterben kerül megállapításra.    

   

új beépítésre szánt terület kijelölése 

Új beépítésre szánt terület kijelölésekor az alábbi szempontokat kell mérlegelni a törvényi előírások 

alapján: 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 

8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 

kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a 

c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 

igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 

zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi 

célú erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen 

nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni. 

 

A törvény 12.§ (1) bekezdés a) pontja nem teljesül, a különleges logisztikai terület nem csatlakozik 

közvetlenül települési területhez. A törvényi előírás mérlegelésre került az Önkormányzat részéről és 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00
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állásfoglalását egy nyilatkozatban megtette erre vonatkozóan. A dokumentumban az 

Önkormányzat Polgármestere az alábbi nyilatkozatot tette: 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 12.§ (1) bekezdés a) pontja alapján mérlegelendő szempont a tervezés során, hogy 

az új beépítésre szánt terület a meglévő települési belterülethez csatlakozzon. A 086/35 

hrsz.-ú telektől északra található települési terület - mely Nagyszentpál településrészt jelenti – 

és a 086/35 hrsz.-ú telek nem kapcsolódik egymáshoz közvetlenül. A két területet elválasztja 

egy védő erdő sáv (hrsz.: 086/37), a szabályozási terv szerinti „Eg” jelű gazdasági 

erdőterület, melynek megtartását az Önkormányzat fontosnak tartja. Olyannyira, hogy a 

jelenleg folyamatban lévő, e tervmódosítási szándékkal párhuzamosan elindított 

településrendezési terv felülvizsgálat során is erdőként fog szerepelni az új szabályozási 

tervben, annak védő funkcióját megtartva. Az erdő az új M83-as főutat a településsel 

összekötő bekötő úttól határolja el a településrészt és védi meg a várhatóan keletkező zaj- és 

légszennyezéstől. Az erdő megtartása a lakóterületek védelmét szolgálja, annak beépítésre 

szánt területbe vonása, beépítése nem tervezett a közeljövőben. A településrendezési terv 

készítése során az Önkormányzat döntését figyelembe kell venni, az új beépítésre szánt 

terület települési térséghez csatlakozását fenti indokok miatt nem tartjuk szükségesnek.    

 

A nyilatkozat teljes terjedelmében a tervdokumentáció 4. mellékletében olvasható.   

A törvény 12.§ (1) bekezdés b) pontja teljesül, hiszen az új beépítésre szánt terület kijelölése nem 

okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését. A terület a 

közigazgatási határtól kb. 800 méterre találhat, és a határ túloldalán, Koroncó településen 

sincsenek beépítésre szánt területek a közigazgatási határ mentén.  

A törvény 12.§ (1) bekezdés c) pontja teljesül. A településen Gksz és Gip jelű gazdasági övezetek 

vannak kijelölve, ezek egy része beépített (pl. Rail Cargo Logistics telephelye, Kite Zrt. ), egy részén 

beruházások tervezettek (TeqBall telephelye), illetve számos olyan terület van, melyek lakóterületek 

szomszédságában helyezkednek el. Utóbbi területek nem alkalmasak a tervezett beruházás 

számára, mivel az Önkormányzat számára fontos a lakóterületek védelme. A központi belterület 

keleti szélén kijelölt gazdasági övezetek telkei az ingatlan-nyilvántartás szerint még nem alakultak 

ki, ahogy a területet feltáró út sem. Az Önkormányzatnak a telkeket kialakítani, az utat megépíteni 

nincs elegendő forrása, így e terület kialakítása, használata aránytalanul nagy terhet jelenete. 

Az ipari beruházások a lakóterületek zavarása nélkül kell, hogy megvalósuljanak. E szempont 

alapján is előnyös elhelyezkedésű a 086/35 hrsz.-ú terület, mivel a lakóterületektől távolabb 

helyezkedik el, közlekedési szempontból pedig nagyon előnyös helyen. A terület tervezett 

funkciójából adódóan a különleges övezeti besorolás megfelelőbb. Különleges logisztikai övezet 

pedig a településen máshol nincsen. A terület megfelelőségéről az Önkormányzat határozatban 

rögzítette álláspontját az alábbiak szerint:  
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A határozat a tervdokumentáció 2. mellékletében ismertetésre került.  

A törvény 12.§ (3) bekezdésének eleget téve a 0158/4 hrsz.-ú telken nyilvántartott erdőterület 

feljelölésre kerül a szabályozási és településszerkezeti terven. Mivel az új beépítésre szánt terület 

rendeltetése miatt a véderdő jelölése nem valósítható meg, más erre alkalmas helyen került 

kijelölésre az erdőterület. A 0158/4 hrsz.-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 

határozat kivonata a tervdokumentáció 6. mellékletében megtalálható.   

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 2,23 hektár, a védőerdő övezete 1,33 hektár, mely az új 

beépítésre szánt övezet területének 59,6 %-a. Így a törvényi előírásnak a tervezett módosítás 

megfelel. 

közművesítés 

A telek külterületen helyezkedik el, Nagyszentpál településrész közelében. A közművek a 

nagyszentpáli vezetékekről leágaztathatók. A víz esetében a nagyszentpáli vezeték leközelebb eső 

(merőleges) pontjáról történő lecsatlakozás 324 méterre van a telektől. A lecsatlakozási ponton a 

szabályozásnak megfelelő aknát kell kialakítani, továbbá a telekig a vezetéket szabályszerűen 

árokban, védőcsőben kell elvezetni. A tervezett vezeték d40 vagy d63 PE méretben készül, a 

vízmérő akna a leágazás után önkormányzati közterületen kerül elhelyezésre. A tervezett vezetékek 

házi bekötésnek minősülnek, ezért azok kiépítése várhatóan nem vízjogi engedélyköteles 

tevékenység. A víz bekötési nyomvonala a Győrszemerei Önkormányzat területén halad végig, 

melyhez az említett hivatal előzetes beleegyezését adta. A vezetéken a kommunális ellátáshoz 

szükséges mennyiségű vizet tudja biztosítani a Pannon Vízmű. A víz bekötés és nyomáspróba 

elvégzése, valamint a hivatalos átadás után a vezeték a helyi Önkormányzat tulajdonába kerül. 

A csatorna bekötése 523 méterről lehetséges.  

A tulajdonos a villamos energia ellátásra vonatkozóan is kért már információt és ajánlatot 

előzetesen. A kisfeszültségű áramrendszer 3 fázissal kerülne kialakításra, 96 A teljesítménnyel. Az 

igényelt teljesítmény biztosításának érdekében a Győr Déli-Ménfőcsanak – Tét (1760) elnevezésű 

22 kV-os szabadvezetékes hálózatról új 22 kV-os földkábeles leágazást kell létesíteni a 63. és a 

64. számú oszlopok közé beépítendő új oszlopról közterületen az érintett ingatlan irányába kb. 700 

m nyomvonalhosszon a felhasználási helyig. A létesítendő 22 kV-os földkábeles leágazás végére 

egy új, közcélú kompakt transzformátor-állomást kell létesíteni 50 kVA-es géppel, melyből az 

igényelt teljesítmény fogyasztói csatlakozó földkábelen keresztül biztosítható.    
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tervezett szabályozási terv 

 
 
tervezett településszerkezeti terv 
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2.2. a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel  való 
összefüggéseinek ismertetése.  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével, illetve Győr-Moson-

Sopron Megye Területrendezési tervévvel való összhang vizsgálata 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 2019. március 15.-től lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezi az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt, illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, a továbbiakban a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben kerülnek meghatározásra a vonatkozó 

előírások.  

Győrszemere nem tartozik kiemelt térség területéhez, így a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény második részében meghatározott, Országos 

Területrendezési Terv előírásai vonatkoznak a településre az összhang vizsgálata során.   

Figyelembe kell venni továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét (a 

továbbiakban megyei terv) melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az 5/2020. (V.5.) 

számú rendeletével fogadott el. 

Infrastruktúra hálózat az országos és a megyei terv alapján  

Az országos szerkezeti terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok - 

melyek Győrszemere közigazgatási területét érintik - az alábbiak: 

- Főút (tervezett)  

- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő) 

- Földgázszállító vezeték (tervezett)  

 
Ország Szerkezeti Terve 
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E műszaki infrastruktúra hálózatok közül a tervezett főút és az egyéb országos törzshálózati vasúti 

pálya a község településszerkezeti tervén is jelölve van, az Ország Szerkezeti Tervével az összhang 

biztosított. A földgázszállító vezeték a településszerkezeti terven nem jelölt, azonban ez a tervezési 

területet nem érinti.  

Az ország szerkezeti tervén jelölt műszaki infrastruktúra hálózatok a tervezési területet nem 

érintik.  

 

A megyei szerkezeti terv jelöli a következő infrastrukturális elemeket a község területére: 

- Főút (tervezett)  

- Térségi szerepkörű összekötő út 

- Mellékút (tervezett, meglévő) 

- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő) 

- Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat (meglévő)  

- Földgázszállító vezeték (tervezett) 

 

A megyei szerkezeti terven szereplő infrastrukturális elemek közül a tervezett mellékút érinti a 

tervezési területet. A tervezett mellékút a telek északi telekhatárához csatlakozik, az mentén 

halad.   

 

  
Győr-Moson-Sopron Megye Szerkezeti Terve 
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Térségi területfelhasználás a megyei szerkezeti terv alapján 

A megyei szerkezeti terv szerinti területfelhasználási kategóriákra vonatkozóan a törvény az 

alábbiakat fogalmazza meg: 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény  

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 

vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület,, továbbá különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell 

sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell 

sorolni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron 

Megye Szerkezeti Terve 

a tervezési területtel 

 

Erdőgazdálkodási térség 

A tervezett módosítás az erdőgazdálkodási térség területén történik. A térség területét az erdők 

övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan 

lehatárolni.  
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Az erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok az 

alábbiakban olvashatóak. 

 

Övezetek az országos és a megyei terv alapján 

Az országos övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területeket: 

- erdők övezete 

 

A megyei övezetek közül az alábbi övezetek érintik a tervezési területet: 

- földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területet: 

- Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 

- Natúrparkok övezete 

- Árvízi kockázatkezelési terület övezete 

- Széleróziónak kitett terület övezete 

 

Erdők övezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erdők övezete a tervezési 

területtel 

A 086/35 hrsz.-ú területet érinti az erdők övezete.  

Az erdők övezetére vonatkozóan a törvény az alábbi szabályt fogalmazza meg: 

17. Erdők övezete 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében 
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál 
figyelmen kívül kell hagyni. 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

https://njt.hu/jogszabaly/2009-37-00-00
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30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen 
elhelyezve. 

 
A 29.§-ban hivatkozott erdő védelméről szóló törvény által meghatározott területek, melyeket a 
számításnál figyelmen kívül lehet hagyni, az alábbiak: 

2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdés: 
4. §  
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a fával, faállománnyal borított területek közül: 
a) az arborétumra; 
b) a közparkra; 
c) az üzemmel, állandó jellegű mezőgazdasági telephellyel, temetővel, valamint közüzemi 
létesítményekkel azonos földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 
d) az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekvő ingatlanra, a nemzeti vagy 
közösségi támogatással létesített erdő, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló földrészlet 
kivételével; 
e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi törvény) szerinti tanya területére; 
f) a közút, vasút, árvízvédelmi töltés, csatorna, valamint egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos 
földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 
g) a honvédelmi és katonai célú építményeknek az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kijelölt és körülkerített működési és 
védőterületére; 
h) a fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre; 
i) a belterületre, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőrészletként 
nyilvántartott erdők, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek 
kivételével; 
j) a karácsonyfa, díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló területre; 
k) az erdészeti hatóság engedélyével termelésből kivont területre. 

 

A 086/35 hrsz.-ú területen lévő erdő igénybevételére, termelésből való kivonására a Vas Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztálya 2022. június 13-án kelt VA/AF-EO/4280-

4/2022. iktatószámú határozatában engedélyét megadta. A határozat a dokumentáció 3. 

mellékletében megtalálható. Így e területet a településrendezési tervben nem kell erdőterület 

övezetbe sorolni. 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

A földtani veszélyforrás terület övezete a teljes település érinti, így a tervezési területet is.  

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet az övezetre vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza meg: 

 

11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 

kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 

hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
 

https://njt.hu/jogszabaly/2013-122-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2013-122-00-00
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földtani veszélyforrás terület 
övezete a településen 

 

A hatályos településszerkezeti terv a település dél-keleti közigazgatási határa mentén, Szőlőhegy 
településrésztől keletre jelöl potenciálisan felszínmozgásos területeket. Ezek a területek a tervezési 
területet nem érintik.   

 

Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győri agglomeráció és a 

soproni nagyvárosi 

településegyüttes övezete 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az 5/2020. (V.5.) számú rendeletének 10.§-a az övezetre 
vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza meg: 
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10. Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 

 
10.§ (1) Az övezetbe tartozó településeknek mérlegelniük kell közös településszerkezeti terv 
elkészítésének lehetőségét a győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes 
vonatkozásában.  
(2) Amennyiben közös településszerkezeti terv készül, annak az egyes településekre vonatkozó 
részeinek elfogadására alkalmazni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 15.§-ában lévő rendelkezéseket.  
(3) Amennyiben készül közös településszerkezeti terv, abban különösen az alábbi elemek összehangolt 
elhelyezéséről kell rendelkezni: 
a) több települést érintő tervezett úthálózati elemek, 
b) több település ellátását szolgáló tervezett közműhálózati elemek, 
c) tervezett „zöldmezős” gazdasági területek, ipari parkok vagy innovációs és logisztikai területek, 
d) egyes nagykiterjedésű – 5 ha-t meghaladó – különleges terület területfelhasználási egységbe 
tartozó tervezett létesítmények, 
e) mezőgazdasági feldolgozó és tároló létesítményekkel kapcsolatosa fejlesztések.  

 
Győrszemere nem tervezi közös településszerkezeti terv készíttetését a településegyüttes 
vonatkozásában.  

 

Natúrparkok övezete 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az 5/2020. (V.5.) számú rendeletének 11.§-a az övezetre 
vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza meg: 

11. Natúrparkok övezete 

 
11.§ (1) Az övezethez tartozó települések településrendezési előírásait úgy kell megfogalmazni, hogy 
azok a natúrparkok alapító dokumentumaiban (vagy felterjesztési dokumentumában) szereplő 
célkitűzések elérését támogassák, továbbá biztosítsák a natúrparkok természeti és kulturális, valamint 
táji- és településképi értékeinek védelmét.  
(2) Az övezetbe tartozó településekre készülő integrált településfejlesztési stratégiában fel kell tárni a 
natúrparki tagságban rejlő előnyöket és intézkedéseket kell hozni azok hasznosítására.  
(3) A (2) bekezdésben hozott intézkedéseknek összhangban kell lenni a natúrpark alapító 
dokumentumban szereplő célkitűzésekkel. 
  

 

Az övezetre vonatkozó 

előírások a tervezett 

módosítást nem 

akadályozzák.  

Natúrpark nem érinti a 

tervezési területet.  

A natúrparki tagsággal 

kapcsolatosan a új 

településterv készítése 

során kell vizsgálatokat 

végezni. 

 

 

 

 

 

 

Natúrpark övezete 
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Árvízi kockázatkezelési terület övezete 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az 5/2020. (V.5.) számú rendeletének 13.§-a az övezetre 
vonatkozóan az alábbiakat fogalmazza meg: 
 

13. Árvízi kockázatkezelési terület övezete 

13.§ Az övezet területén a településrendezési eszközök területfelhasználási egységeinek kijelölésénél 

figyelembe kell venni az árvízi veszélyt és vizsgálni kell a kockázatcsökkentés vagy legalább a szinten 

tartás területhasználat-szabályozással összefüggő lehetőségeit.  

 

 

A árvízi kockázatkezelési 
terület övezete érinti a 
tervezési terület nyugati 
részét.  
Az alábbi MEPAR 
adatbázisban szereplő 
adatok alapján 
megállapítható, hogy a 
terület árvízzel nem  
veszélyeztetett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árvízi kockázatkezelési terület 
övezete 

 

 

MEPAR adatbázisból kivonat (forrás: www.mepar.hu) 
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2.3. területi mérleg és biológiai aktivitásérték változás bemutatása 

 

A településrendezési tervek módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, változik 

a településszerkezeti terv, így a település területi mérlege és a biológiai aktivitásértéke is módosul.  

A területi mérleg és biológiai aktivitásérték változását a tervezési területen belül vizsgáljuk, a 

biológiai aktivitásérték esetében a cél az, hogy a település biológiai aktivitásértéke a tervezési 

területen belül ne csökkenjen.  

 

A módosítás során a tervezési területen belül az alábbi területfelhasználási kategóriák és biológiai 

aktivitás érték változik: 

 

 

hatályos 
(m2) 

hatályos 
(ha) 

tervezett 
(m2) 

tervezett 
(ha) 

változás 
(m2) 

változás 
(ha) értékmutató BIA 

Általános 
mezőgazdasági 
terület 35580 3,56 0,00 0,00 -33580 -3,56 3,7 -13,172 

Különleges 
logisztikai terület 0,00 0,00 22260 2,23 22260 +2,23 1,5 +3,345 

Védelmi célú 
erdőterület 0,00 0,00 13320 1,33 13320 +1,33 9 +11,97 

 

 

 

 

 

 

   tervezési terület  2,23  2,23  

 
BIA-változás +2,143 

  

2,23 hektár (22260 m2) új beépítésre szánt terület került kijelölésre a módosítás során. A 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 12.§ (3) bekezdése alapján védelmi célú erdőterület került kijelölésre a 0158/4 hrsz.-ú 

terület nyugati részén. A védelmi célú erdőterület mértéke 13319 m2, mely az újonnan kijelölt 

beépítésre szánt terület 59 %-a (>5%).     
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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3. HATÁROZATTERVEZET A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (..….) számú határozata  
településszerkezeti terv módosításáról 
 
Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testülete:   

 
1. elfogadja Győrszemere község településszerkezeti terv módosításának leírását az 1. melléklet 
szerint,  
 
2. Győrszemere község Rt-1 rajzszámú településszerkezeti terve helyébe e határozat 2. melléklete 
szerinti településszerkezeti terv lép.  
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1. melléklet a ……../2022. (……………) számú határozathoz 

 

A településszerkezeti terv módosításának leírása 

 

I. Területfelhasználás változása 

 

1. A 086/35 hrsz.-ú terület Má jelű általános mezőgazdasági terület-felhasználásról Kl jelű 

beépítésre szánt különleges logisztikai terület-felhasználásra módosul a településszerkezeti 

terv szerint.  

2. A 0158/4 hrsz.-ú terület „c” alrészlete Má jelű általános mezőgazdasági terület-

felhasználásról Ev jelű védelmi erdőterület terület-felhasználásra módosul a 

településszerkezeti terv szerint.  

 

II. Területi mérleg változása: 

 

 

hatályos 
(m2) 

hatályos 
(ha) 

tervezett 
(m2) 

tervezett 
(ha) 

változás 
(m2) 

változás 
(ha) értékmutató BIA 

Általános 
mezőgazdasági 
terület 35580 3,56 0,00 0,00 -33580 -3,56 3,7 -13,172 

Különleges 
logisztikai terület 0,00 0,00 22260 2,23 22260 +2,23 1,5 +3,345 

Védelmi célú 
erdőterület 0,00 0,00 13320 1,33 13320 +1,33 9 +11,97 

 

 

 

 

 

 

   tervezési terület  2,23  2,23  

 
BIA-változás +2,143 

  

2,23 hektár (22260 m2) új beépítésre szánt terület került kijelölésre a módosítás során. A 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 12.§ (3) bekezdése alapján védelmi célú erdőterület került kijelölésre a 0158/4 hrsz.-ú 

terület nyugati részén. A védelmi célú erdőterület mértéke 13319 m2, mely az újonnan kijelölt 

beépítésre szánt terület 59 %-a (>5%).     
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4. RENDELETTERVEZET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA  
 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete 

Győrszemere Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2004.(X.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 

pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek 

és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a településrendezési terv helyi építési szabályzatról 

szóló 16/2004. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A GYŐRSZEMERE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT című 
Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (X.27.) önkormányzati 
rendelete 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

Különleges területek építési övezetei 

11.§ 

(1) A különleges terület sajátos használata szerint lehet:  

a, temető, illetve kegyeleti rendeltetésű terület (Ktem)  

b, bányaterületek (Kb)  

c, sportpálya, a szabályozási tervlap szerint (Ksp)  

d, józsefházai lovassport és lovasturizmus céljára szolgáló terület (Klsp)  

e, tervezett hulladékgyűjtő udvar területe, a szabályozási tervlap szerint (Ksz)  

f, logisztikai terület, a szabályozási tervlap szerint (Kl). 

(2) A különleges területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv tartalmazza.  

(3) A temető, illetve kegyeleti park rendeltetésű terület a sírhelyek, síremlékek, ravatalozó(k), 

kriptatárolók, urnatárolók építményeinek elhelyezésére szolgál (OTÉK 24. §). 

(4) A különleges logisztikai terület (Kl) elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági, logisztikai célú, valamint szállítmányozáshoz kapcsolódó ipari gazdasági épületek, 

raktárak, irodaépületek elhelyezésére szolgál.  

(5) A különleges logisztikai területen (Kl) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési 

övezetekre az alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet: 

 

Építési övezet jele Kl – SZ/40/1,0 

12,0/7000-30/40 

Beépítési mód 

Beépítettség (%) 

Szintterület sűrűség 

szabadonálló 

max. 40 

max. 1,0 
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Építménymagasság (m) 

Telekterület (m2) 

Telekszélesség (m) 

Zöldfelület (%) 

max. 12,0 

min. 7000 

min. 30 

min. 40 

 

(6) A különleges logisztikai területen (Kl) a szabályozási terven jelölt telken belüli védőfásítás 

telepítését a használatba vételi engedély megkéréséig el kell végezni. Meglévő faállomány esetén 

annak megtartásáról, szakszerű műveléséről gondoskodni kell.   

2. § 

A GYŐRSZEMERE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT című 
Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (X.27.) önkormányzati 
rendelete 4. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(2) A beépítésre szánt terület építési használata szerint lehet:  

a) lakóterület:  

aa) falusias lakóterület,  

ab) kertvárosias lakóterület,  

b) vegyes terület: településközponti vegyes-,  

c) gazdasági terület:  

ca) ipari (jelentős mértékben nem zavaró hatású)  

cb) gazdasági-, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági  

d) üdülőterület: hétvégiházas,  

e) különleges terület:  

ea) temetkezési célú, 

eb) sportpálya területe  

ec) hulladék udvar területe  

ed) lovassport és szálláshely területe (Józsefháza)  

ee) logisztikai terület 

 

(3) Beépítésre nem szánt terület lehet:  

a) közlekedési és közműterület,  

b) zöldterület (közpark, fásított köztér, egyéb)  

c) erdőterület:  

ca) véderdő,  

cb) gazdasági erdő  

cc) parkerdő  

d) mezőgazdasági terület:  

da) általános  

db) kertes  

dc) szőlő, gyömölcsös  

dd) mezőgazdasági farm  

e) vízgazdálkodási terület  

f) különleges terület: bánya terület 
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3. § 

 

A GYŐRSZEMERE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT című 
Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (X.27.) önkormányzati 
rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

Záró rendelkezések 

4. § 

 

E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 



6

,

0

5

0

,

0

Kl

4

,

0

6

,

0

Má

Ev

Jóváhagyva a



GYŐRSZEMERE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2022. JÚNIUS 

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ                                                    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 



GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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KIVONAT 

 

GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2021. OKTÓBER 

12-ÉN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 

 

 

2. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, KÜLTERÜLET 086/35. HRSZ. ÁTMINŐSÍTÉSE 

 

 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az 

alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2021. (X. 12.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, külterület 086/35. hrsz. átminősítése 

 

I. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Dr. Németh Viktor kérelmének - melyben 

kérte a Győrszemere, külterület 086/35. hrsz. ingatlan „Kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület” (Gksz) szerinti módosítását - elviekben helyt ad, azt engedélyezi. 

II. A Képviselő-testület támogatja – kérelmező teljeskörű költségvállalása mellett – a 

településrendezési terv oly módon történő módosítását, hogy abban a fent nevezett 

ingatlan „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz) övezeti besorolással 

szerepeljen. A rendezési terv módosítása során felek kötelesek kölcsönösen 

együttműködni. 

III. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a tervezett beruházást kiemelt jelentőségű 

helyi beruházássá minősíti. 

IV. A Képviselő-testület jelen döntésének feltétele a felek között megkötendő 

településrendezési szerződés megkötése, mely a beruházás részleteit és felek jogait, 

kötelezettségeit tartalmazza. 

Felelős: polgármester Határidő: 2021. december 31. 

 

Győrszemere, 2021. október 12. 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Győrszemere, <dátumbélyegző alapján> 

 

 dr. Szalay Péter 

 jegyző 





Győrszemere Község Főépítésze 

 

FELJEGYZÉS 
Győrszemere Község 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv 

módosításához - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján 

 

Győrszemere Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2021. október 12-én és 2022. április 

26-án határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a község településrendezési 

eszközeinek módosítását, mely során a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint 

a településszerkezeti terv módosul.  

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3/C. §-a kimondja, hogy „Az önkormányzati főépítész 

tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek indokolása a 

készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 

 

A településrendezési terv módosításához szükséges alátámasztó munkarészek tartalmát a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) a) pontja értelmében az OTÉK 2012. augusztus 

6-án érvényes településrendezési követelményeit figyelembe véve az alábbiakban állapítom 

meg: 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 

• A változtatással érintett terület, a hatályos szabályozás, a változtatás programjának, 

valamint ezek összefüggéseinek ismertetése 

• tervezett módosítás ismertetése  

 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 

TERÜLETI MÉRLEG ÉS A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

 

Az érintett terület a tájképvédelmi terület övezetével nem érintett, valamint egyéb 

természetvédelmi védettség, ökológiai hálózat eleme nem korlátozza. A tervezett változás új 

beépítésre szánt terület kijelölését eredményezi, mely szükségessé teszi a tájrendezés szakág 

javaslat munkarészei közül a biológiai aktivitásérték változására vonatkozó vizsgálat 

elkészítését.  

Közlekedési alátámasztó munkarész elkészítése nem szükséges, hiszen a 83-as főút új 

elkerülő szakaszához kapcsolódó bekötő út a hatályos terven már szerepel, az útszélesítéssel 

érintett ingatlanokon a telekalakítások már megtörténtek. Az útterületek már kialakultak. 

Közlekedési szempontból módosítás nem szükséges.   

Közművesítési és hírközlési alátámasztó munkarész kidolgozása nem szükséges, a terület 

közművesítését egyedileg fogják biztosítani, melynek előkészítése már folyamatban van. 

Kelt: Győrszemere, 2022. június 10.  

Molnár Bence 

okl. építészmérnök 

Győrszemere Község eseti jelleggel 

megbízott Főépítésze 
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KIVONAT 

GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 2022. JÚNIUS 28-ÁN 

TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 

 

7. napirendi pont – A Győrszemere, 086/35. hrsz. terület kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról 

 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 
határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2022. (VI. 28.) sz. 
HATÁROZATA 

A 086/35. és a 0158/4. hrsz. területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

Képviselő-testület a település külterületén található 086/35 hrsz-ú területet kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja, a település tervezett gazdasági övezetének kialakítása céljából, továbbá a 
település biológiai aktivitásértékének szinten tartása miatt a 0158/4 hrsz.-ú területet is kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja. A terület településrendezési eszközeinek módosítása ez alapján 
tárgyalásos eljárásban elindítható. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 
 

Győrszemere, 2022. június 28. 
 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
 
A kivonat hiteléül: 

Győrszemere, 2022. július 4. 
 

 
 dr. Szalay Péter 

 jegyző 




