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1.  TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 

 
Vámosszabadi Község képviselő testülete módosítani kívánja a település 11/2010. (X.01.) sz. rendelettel 

elfogadott Szabályozási Tervét (SZT) és Építési Szabályzatát (HÉSZ) a lent lehatárolt tervezési területre 

kiterjedően. 

 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 38. § (1) szerinti véleményezési eljárás lefolytatása céljából készült. A módosítás 

Vámosszabadi Szabadi u. – Fő út – Füzes u. – 14. számú főút - Szigeti u. által határolt telektömb területére 

terjed ki. Tárgyi telektömb délkeleti sarkában fedetlen teniszpálya található. Jelen módosítási eljárás célja 

teniszpálya lefedését biztosító felépítmény céljára építési hely kijelölése.  

 

 
Tervezési terült ortofotón/forrás googlemaps 
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A tervmódosítási során megfogalmazott cél a területfelhasználási kategória változtatását nem érinti. Az 

övezetben sem a beépítést szabályozó mutatók sem a telek paraméterek nem változnak. A tervezett 

beavatkozás ezért a 314/2012. (XI.8.) sz. Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik. A 

településrendezési tervmódosítással cégünket az J- URB TERV Kft.-t bízták meg. 

 

A módosítás általános célja: 

A kérdéses telektömbben a teniszpálya lefedését biztosító felépítmény részére építési hely kijelölése.   

 

A rendezési terv módosítása során a tervezési terület esetében a szabályozási terv módosul. A tervezési feladat 

jelen dokumentációban a szabályozási terv, módosítását tartalmazza. A módosítás szakági munkarészeket nem 

érint.  

 

A terv készítése során figyelembe vett előzmények: 

 Vámosszabadi Község Szabályozási Terve   (SZT)  2010.   

 Helyi Építési Szabályzat     (HÉSZ)   2010.  
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3.  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott elhatározásokat a tervezési területen tervezett 

 módosítás nem érinti, a településfejlesztési koncepció nem módosul. 

 

4.  A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 A településszerkezeti terv céljaiban, elhatározásaiban változás nem történik, a tervezési terület 

 területfelhasználási kategóriája megfelelő, nem változik.  

 

4.1. Tájrendezés: 

A terület jelenleg is beépítésre szánt és beépített tömbben helyezkedik el. A módosítás sportterületen 

belül periférikus helyen valósul meg. A tágabb környezet jellemzően a falusias szerkezetű földszintes 

beépítéssel. A sportterület utcákkal határolt, szervetlenül nem ékelődik bele sem a beállatnak tekinthető 

falusias lakóterületi sem értékesnek ítélhető tájképi arculatba, azzal konfliktusa nem alakul ki. A tervezett  

épített elemek a természeti tájban kedvezőtlen változást így nem idéznek elő. Ezt erősíti meg a hatályos 

rendezési terv is ami a terület sportcélú hasznosítása és szabályozáshoz illeszkedő beépítése kapcsán 

tájhasználati konfliktust a tervezési terület vonatkozásában nem tárt fel. 

 



J- URB TERV K F T .  
 

cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2. 
 

tel.: 06–70-943–20–52 
 

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu 

 

J- URB TERV KFT. 
2016 

 

 

 

Épített környezet: 

A tervezett létesített tömeg a hatályos szabályozáshoz igazodó. A pályalefedés az eddigi nyitott átlátható 

légtérben jelenik meg képez akadályt. A homogén színezetű a meglévő lakóépületeknél nagyobb 

tömegével a vizuális egyensúlyt felboríthatja.  A csatlakozó útszakszok mentén lévő lakóépületekből 

esetleges látványbéli korlátozás és vizuális feltárulás kapcsán érkezhetnek észrevételek.  Az épített 

elemekhez való viszonya azonban nem tárgyi módosításra vezethető vissza. 

 

4.2. Környezetalakítás: 

 Víz 

 A teljes területen a közüzemi vízellátás megoldott. A tervezési területen belül a felszíni vizek elvezetése 

is megoldott a módosítás eredményeként beavatkozás nem szükséges. A tervezési területen a hatályos 

rendezési tervben rögzített feltételek nem változnak, a tervezett módosítás nem érinti a felszíni és 

felszín alatti vizek minőségét és védelmét.  

 Levegő 

 A tervezési területen a hatályos rendezési tervben rögzített feltételek nem változnak, a tervezett 

 módosítás nem érinti a levegő minőségét és védelmét. 

 Föld 

 A tervezési területen a hatályos rendezési tervben rögzített feltételek nem változnak, a tervezett 

 módosítás nem érintik a föld minőségét és védelmét. 

 Klíma 

 A tervezési területen a hatályos rendezési tervben rögzített feltételek kismértékben változnak, a tervezett 

 módosítás eredményeként így a mikro-klíma minőségében kedvezőtlen változás nem várható.  

 Élővilág 
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A tervezési terület jellegéből adódóan védendő növény-társulás nem található. A hatályos rendezési 

tervben rögzített feltételek nem változnak, a tervezett módosítás nem érintik a kialakult élővilág 

rendszerét. 

 Épített környezet 

A tervezett módosítás beépített területet érint. A hatályos rendezési tervben szereplő az épített 

környezet változását eredményező beépítési százalék és építménymagasság mutatói nem változnak. Az 

épített környezet a rendezési tervben rögzített szabályozási feltételek keretén belül tervezetten változik. 

Új létesítmény megjelenésével jelenlegi épített elemek száma nő. A módosítással a hatályos rendezési 

terv elhatározás kerül végrehajtásra. 

 Zaj és rezgésvédelem 

Zaj és rezgésvédelem szempontjából a tervezett módosítás nem igényel többlet beavatkozást.  

 

4.3  KÖZLEKEDÉS 

A tervezési terület körüli utak a 14. számú főút kivételével önkormányzati kezelésben vannak. A 

beavatkozással érintett teniszpálya a Fő út irányából kapubehajtóval feltárt mellette 5db burkolt parkoló 

a kiszolgálásához biztosított. A létesítmény lefedése önmagában vendégforgalmi növekményt nem 

generál. A lefedéssel az a pálya éves kihasználhatóság nő. Így a téli és őszi hónapokban jelenhet meg 

forgalom. A módosítás által érintett terület időbeli kihasználhatóságának növelése a tágabb környezet 

vonatkozásában nem indukál közlekedés fejlesztési változtatási igényt. 

  

 

Szabadi utca a Fő utca és a Szigeti utca között 
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Fő utca a 14. út és a Szabadi utca között 
 
 
4.4  KÖZMŰVESÍTÉS 
 

A község ivó-és tűzi víz ellátása a győri vízbázisra települt, közös hálózattal megoldott. A Győr- Révfalui 

vízmű telep a jelen igényeket megfelelően és zavartalanul kiszolgálja. A csúcsfogyasztás időszakában a 

nyomást az AK 200 –as magastározó biztosítja. Az ivóvíz hálózat kiépítése 1987-88-ban fejeződött be, 

kezelője a PANNON-VÍZ Zrt. A tervezési területen közművesítési tervezési feladat nem adódik, 

figyelembe véve, hogy terület beépítésre szánt terület, illetve már beépített területekkel körbevett, ahol a 

vezetékes infrastruktúrára való kapcsolódás megoldható, megoldott. A tervezett módosítási terület 

közművesítési igényei a meglévő települési rendszerekről kielégíthetőek. A vízműtelep kapacitása 

megfelelő, így a településekről jelzett fejlesztési igényeket ki tudja szolgálni. 

 

 szennyvíz elvezetés 

Vámosszabadi szennyvízelvezető hálózata a győri szennyvízgyűjtő rendszerének része. A 

szennyvízcsatornára való rákötések aránya a 100% közeli. Közös szennyvíztisztító a Mosoni-Duna bal 

partján, Győr és Kisbajcs külterületi határában települt. A szennyvíztisztító kapacitása a hálózatra 

kapcsolt településeken a tervezett fejlesztéseket ki tudja kiszolgálni. Vámosszabadi csatornahálózata 

gravitációs rendszerű, a szükséges átemelőkkel és nyomóvezeték-szakaszokkal. A tervezési terület a 

csatornahálózatba beköthető, bekötött. 

 

 gázellátás 

A településen kiépült vezetékes földgázhálózat található. A tervezési terület előtti utcákban PE80-as 

kisnyomású gázvezeték halad. A csatlakozás házi bekötéssel oldható meg. A hálózat üzemeltetője az 

Égáz- Dégáz Zrt. 
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4.5 ENERGIA ELLÁTÁS, HÍRKÖZLÉS 

 

A település kétoldalú betáplálású villamos energia hálózattal rendelkezik. Jellemző a légvezetékes 

kiépítettség. A település áramszolgáltatója az EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. A hírközlési 

rendszer részben légkábelen részben földkábelen van biztosítva.  

 

 

  

közmű átnézeti helyszínrajz 
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4.6  ÖRÖKSÉGVÉDELM 

A településen a műemléki jegyzékben szereplő épület és egyéb objektum nem található. Helyi védelem 

alatt állnak a következő objektumok:  

 

• római katolikus templom hrsz.: 99  

• régi óvoda épülete hrsz.: 92  

• harangláb hrsz.:338  

• Római Katolikus plébánia épülete hrsz.:137  

• lakóház hrsz.: 300/3 

 

A tervezési terület közvetlen környeztében régészeti érintettségű területet nincs. A tervezett módosítás 

sem régészeti, sem művi értékvédelmi szempontból nem érinti a hatályos rendezési terv elhatározásait.
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6.  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
 6.1  A módosítás szükségességének indoklása 

A tervezett módosítási szándék a települési önkormányzattal egyeztetett testületi döntéssel elfogadott.  

  
Kivonat a hatályos rendezési tervből 

 
 
 
Tervezési területen belüli egyes övezetek szabályozási mutatói: 

 

 
 

Kivonat a helyi építési (HÉSZ) szabályzatból/31. § 
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dimenzió 

Ksp-2 Megengedett használat 

2,0 szintterületi mutató 

SZ Beépítési mód/szabadonálló 

30 Beépítettség legnagyobb mértéke 

50 Zöldfelület legkisebb mértéke 

3,5 – 6,0 Megengedett építménymagasság 

5000 Telek legkisebb területe 

2 építhető terepszint feletti szintek száma 

 

6.2. A módosítások várható hatásainak bemutatása 
A módosítás eredményeként a szabályozási paraméterek kereti között az építési helyen belül építmény 

létesülhet. A teniszpálya adottságai alapján a Fő utca menti telekhatárnál az előkert mérete 2,0 méterre 

módosul. A módosítás eredményeként a beépítés elmozdulása az utcaképben kedvezőtlen változást 

nem eredményez, mivel az teljes hosszban a sportterület részét képezi szabályozott kialakult beépítés 

ott nem található. 

  

6.3.  A módosításnak az önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai 

A módosítással érintett ingatlan nincs önkormányzati tulajdonban. Az építéshez, közműellátáshoz 

kötődő kötelezettségek az érintett ingatlantulajdonosokat terhelik. A módosítás hatályba lépésével az 

önkormányzatnak pénzügyi kötelezettségvállalása nem ismert. 

 
7.   A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA  
 
 

Vámosszabadi Szabályozási terv 
módosítása 

Szerkezeti terv módosítása 

 ………/2016 - 

Terület lehatárolása Szabadi u. – Fő út – Füzéres u. – 14. számú főút - Szigeti u. 

 
Szabályozási javaslat: 

  

A terület tulajdonosa elkötelezett teniszbarát így a tervezési területen belüli létesített gumi felületű 

teniszpálya jelenleg létesíthető legkorszerűbb pályák egyike. A korábbi használat, karbantartás és 

fenntartás szempontjából próblémásabb salakos teniszpálya került általa kiváltásra. A sporttevékenységbe 

és eszközbe invesztáltak ezért annak minél hatékonyabb kihasználását indokolják. A tulajdonos a pálya  
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egész évben történő használhatóságát kívánja biztosítani. A pálya ponyvaszerkezetes lefedésére terveket 

készítettet. A tervezés során megállapítást nyert, hogy a pálya telken belüli elhelyezkedése azaz a Fő út  

menti telekhatártól mért 2-3 méteres távolsága nem megfelelő építmény elhelyezés szempontjából. A 

lefedés szerkezete az előkert 5,0 méteres sávját érinti. 

A szabályozás alapján a területen a tervezett pályalefedés megvalósítható lenne, azonban a 

természetbeni állapot az OTÉK elő- oldal- hátsókerti előírásinak nem megfeleltethetők. A teniszpálya 

bontása újraépítése indokolatlan összegeket emésztene fel. A lefedésérdekében történő előkert 

elmozdulás kedvezőtlen hatást nem okoz, a szomszédos közterület bővítése nem tervezett. 

Megoldásként a hatályos szabályozás módosítása merült fel, ami a helyi önkormányzattal egyeztetésre 

került. A tervmódosítást az önkormányzat támogatta. 

A fent ismertetett probléma megoldására OTÉK – alóli felmentés a megoldás amit jelen dokumentáció a 

mellékletét képező szabályszabályozási javaslat építési hely- és a Fő utca irányában kötelező építési 

vonal kijelölését tartalmazza. 
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Összefoglalva a rendelkezésre álló tervezett lefedés terveit felhasználva a pálya körül építési hely és 

építési vonal kerül kijelölésre. A szabályozás egyéb elemeiben nem módosult.  

  

Területfelhasználás: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

Beépítési mód: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

Beépítési százalék: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

Zöldfelület megengedett legkisebb aránya: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

Telekalakítás, megengedett telekméret: 

A módosítás eredményeként változatlan marad. 

 

Győr, 2016. november 29. 

 
településtervezés  

Juhász Balázs 
      TT-08 0481 
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4.2 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 
 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2017. (I…….) önkormányzati rendelete 

 
Vámosszabadi község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 

11/2010.(X. 01. ) Ök. rendelet módosításáról  
 

 

Vámosszabadi Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának 

(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-

a (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében a Vámosszabadi község Rendezési Tervéhez készített 

Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2010.(X. 01.) Ök. rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) az alábbiak szerint 

módosítja:  

 
1. § 

  
A HÉSZ szabályozási tervlapja e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő SZT 2016-1/M számú tervlap szerint 

módosul.  

 
2. § 

 
 

 
E rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni 

amennyiben az-azaz ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz. 

 
 
 

…………………..……………………….. 

 
 

……………………………………….….. 
Lizákné Vajda Lívia 

polgármester 
 
 

 
 
Kihirdetve: 2017. január …...  

Kató Mária 
jegyző  
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8.  MELLÉKLETEK 
 

Hatályos szabályozás kivonata     m 1:1 000 

Szabályozási tervmódosítás     m 1:1 000 

 

 
 
 

     


