
Jánossomorja településrendezési eszközök felülvizsgálata 

Véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási véleményekre és észrevételekre adott 
válaszok 

Ssz. Intézmény Szakterület 

Az előzetes 
szakaszban 
lemondott 

a 
véleménye
zésről vagy 

nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt
, nem emel 

kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevéte
lt tesz, 
választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

Államigazgatási szervek 

1. Győr- Moson- Sopron Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály 

továbbiakban 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Állami Főépítész 

település-

fejlesztés, 

területrendezés, 

település-

rendezés, 

településkép 

védelem 

 X   

2. Győr-Moson-Sopron megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

környezetvédelem, 

természet- és 

tájvédelem  X   

3. Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság 

természet- és 

tájvédelem  X   
4. Győr- Moson- Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

vízvédelem, 

vízgazdálkodás, 

polgári védelem, 

iparbiztonság 

 X   

5. Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 

a vizek védelmével, 

illetve kártételeinek 

elhárításával 

összefüggő alapvető 

szempontok 

teljesülése, a 

környezet- és 

természetvédelmi 

követelményekre 

figyelemmel 

  X 

 

6. Országos Vízügyi Főigazgatóság a vizek védelmével, 

illetve kártételeinek 

elhárításával 

összefüggő alapvető 

szempontok 

teljesülése, a 

környezet- és 

természetvédelmi 

követelményekre 

figyelemmel 

X   

 

7. Győr- Moson- Sopron Megyei 

Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály  

közegészségügy 

 X   



Ssz. Intézmény Szakterület 

Az előzetes 
szakaszban 
lemondott 

a 
véleménye
zésről vagy 

nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt
, nem emel 

kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevéte
lt tesz, 
választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

Államigazgatási szervek 

Egészségfejlesztési, 

Közegészségügyi és Járványügyi 

Osztály 

8. Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

 

 X   

 továbbiakban 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala Közlekedési 

Főosztály 

Új szerv 

közlekedés: 

gyorsforgalmi úttal, 

közúti 

határátkelőhellyel, 

víziúttal érintett 

település esetében 

 X   

 továbbiakban 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, Közlekedési 

Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatal 

közlekedés: vasúti 

pályahálózattal, 

különösen szintbeli 

közúti-vasúti 

átjáróval érintett 

település esetében 

X    

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal 

továbbiakban 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal 

polgári célú 

légiközlekedés 

tekintetében 
X    

10. Győr- Moson- Sopron Megyei 

Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

közlekedés: minden 

más esetben 

 X   

11. Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ 

továbbiakban 

Miniszterelnökség 

világörökség 

X    

12. Győr- Moson- Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala Építésügyi  és 

Örökségvédelmi Osztály  

kulturális 

örökségvédelem 
  X  

13. Győr- Moson- Sopron Megye 

Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztálya 

földvédelem 

   X 

14. Vas Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály 

erdőrendezés, 

erdővédelem  X   

15. Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

honvédelem 
X    

16. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőr- Főkapitányság, 

határrendészet 
X    

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infrastrukturaert-felelos-allamtitkarsag


Ssz. Intézmény Szakterület 

Az előzetes 
szakaszban 
lemondott 

a 
véleménye
zésről vagy 

nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt
, nem emel 

kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevéte
lt tesz, 
választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

Államigazgatási szervek 

Rendészeti Igazgatóság, 

Határrendészeti Osztály 

17. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

bányászat, 

geológia, 

morfológia, 

csúszásveszély 

 X   

18. Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 

hírközlés 

  X  

19. Országos Atomenergia Hivatal nukleáris biztonság 

X    

20. Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

természetes 

gyógytényezők, 

gyógyhelyek 

természeti 

adottságainak 

védelme 

X    

Szomszédos önkormányzatok 

19. Kapuvár Város Önkormányzata szomszédos 
önkormányzat X    

20. Lébény Város önkormányzata szomszédos 
önkormányzat X    

21. Csorna Város Önkormányzata szomszédos 
önkormányzat X    

22. Kónyi Közös Önkormányzati 

Hivatal Rábcakapi Kirendeltsége 
szomszédos 

önkormányzat X    
23. Újrónafő Község Önkormányzata szomszédos 

önkormányzat X    
24. Várbalog Község Önkormányzata szomszédos 

önkormányzat X    
25. Mosonszolnok Község 

Önkormányzata 
szomszédos 

önkormányzat X    

Megyei önkormányzat 

26. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Főépítész 

Megyei 
Önkormányzat X    



Partnerségi véleményekre és észrevételekre adott válaszok 

Ssz. Intézmény 
Észrevétel 

beérkezésének 
időpontja 

Kifogást emel, választ igényel 

A kérelem nem 
támogatható 

A kérelem beépítésre 
kerül a tervbe 

Véleményezési szakasz során 

 Leier Hungária Kft. 2017. 09. 28.  X 
 Hármashalom Hagyományőrző és 

Városvédő Egyesület 
2017. 09. 09.  X 

Véleményezési szakaszt megelőzően beérkezett kérelmek, melyeket az Önkormányzat nem épített be a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során 

 Fügedi József 
Faárubolt ÉP-GÉP-FA Kft. 

2015. 08. 24. X  
 Unger Andreas 

Unger Andreaa Kft. 
2015. 09. 09. X  

 Pomsár Imréné 2015. 10. 15. X  
 Stottan Valéria 

Grubits Építő és Kereskedelmi Kft. 
2015. 12. 07. X  

 Schwartz Ferenc József 2016. 11. 29. X  



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

5. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 

 

Észrevételüknek megfelelően kiegészítésre kerül a HÉSZ 7. §-a az 
alábbi előírással: 

 „(3) A hullámtéren vízoldali töltésláb vonalától mért 60,0 
méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 
szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a 
fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni 
csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.” 

13. Győr-Moson Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

Jánossomorja Város Polgármestere 2017. október 10-én a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalást 
hívott össze az eltérő vélemények tisztázása érdekében. 

A mellékelt jegyzőkönyv alapján a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatában foglaltakat az érintett államigazgatási szerv támogatja 
és azzal kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

18. Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Hivatal 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

Észrevételüket köszönjük. 



 

 Leier Hungária Kft.   

 

 

 

 

 

 

Jánossomorja Város Polgármestere 2017. október 10-én a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalást 
hívott össze az eltérő vélemények tisztázása érdekében. 

A mellékelt jegyzőkönyv alapján a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát érintő kérdésekben a jelen lévő Felek megállapodtak, s 
ennek megfelelően sor került a módosítások átvezetésére a 
településrendezési eszközökbe. 

- Gip1 jelű építési övezetben 50 méterre csökkentettük a A 
kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélességét, 

- Az elkerülő út nyomvonala a 0158/16 hrsz.-ú- ingatlanon marad. 

- A 86 sz. főút északi oldalán a szervizút kikerül a szabályozási 
tervből a 0158/23 hrsz.-ú ingatlanig, így a Leier telephelyének a 
jelenlegi útkapcsolata változatlanul megmarad. 

- Az északi szervizút végfordulóval kerül lezárásra. 

- A 86 sz. főút és az északi elkerülő út csomópontja négyágú 
körforgalmi csomópont kialakításhoz szükséges területigénnyel 
kerül kiszabályozásra. 

- A növénysáv telepítésével kapcsolatban a HÉSZ 37. § (5) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul: 

 „(5) Az építési telek hátsó és oldalkerti telekhatára mentén  
 a) amennyiben nem kerül jelölésre beültetési kötelezettséggel 
érintett terület vagy  
 b) ha a szomszédos telek nem tartozik ipari terület építési 
övezetbe  
legalább 6,0 m szelességben többszintes (fa, cserje) takaró 
növénysávot, az előkertekben díszkertet kell kialakítani. „ 



 

 Hármashalom Hagyományőrző és Városvédő Egyesület  
 

 

Észrevételüket köszönjük. A település a Helyi Építési szabályzattal 
párhuzamosan alkotja meg a településképi rendeletét, mely helyi 
rendelet tartalmazhatja az épített értékek helyi védelmét. 

 Fügedi József  

Faárubolt ÉP-GÉP-FA Kft. 

 

 

A település meg kívánja őrizni a településképet is meghatározó 
utcaszerkezetet és telekstruktúrát, így ennek megfelelően nem 
támogatjuk az Óvoda utca (1124 hrsz.) vonalvezetésének a 
megváltoztatását. 

 Unger Andreas 

Unger Andreaa Kft. 

 



 

Továbbiakban is a hatályos szabályozásnak megfelelő módon 
különleges terület – szabadidőközpont területként kívánjuk 
szabályozni a területet. 

 Pomsár Imréné  

 

Az Önkormányzat településszerkezeti szinten hosszútávon kívánja 
meghatározni, hogy beépítésre szánt terület hol jelölhető ki a 
településen. Az Önkormányzat a felülvizsgálat során úgy határozott, 
hogy a települési északi elkerülő utat tekinti a határnak, ameddig a 
településszövet növekedhet északi irányban, s ameddig beépítésre 
szánt terület kijelölhető. A döntés célja, hogy minél kompaktabb 
településszerkezet tudjon megvalósulni. 

Pomsár Imréné 2015. július 27-i kérelmét az Önkormányzat ezzel 
egyidejűleg támogatja, s lehetőséget biztosít arra a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát követően, hogy a 
0158/14, illetve a 0158/15 hrsz.-ú ingatlanokon gazdasági 
telephelyet tudjanak kialakítani. Az ingatlanok déli részén a 
felülvizsgálat Gksz2 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési 
övezetet, míg az északi területrészen Má1 jelű általános 
mezőgazdasági terület övezetet javasol. 

 Stottan Valéria 

Grubits Építő és Kereskedelmi Kft. 

 



 

Az Önkormányzat nem támogatja, hogy a település lakóterületei 
közé ékelődő, Vásártér utcától nyugatra található gazdasági terület 
továbbiakban egyéb ipari területként kerüljön szabályozásra, s 
ezzel növeljük a lakóterületek eetleges környezeti terhelését. A 
területet továbbiakban is Gksz1 jelű kereskedelmi, szolgáltató 
területként kívánjuk szabályozni. 

 Schwartz Ferenc József  

 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során megvizsgálásra 
került a kérelme. A Malom utca (zsákutca) meghosszabbítása a 
kilakult állapotok következtében nem megoldható. amennyiben a 
Malom utca meghosszabbításra kerülne, úgy a 743 hrsz.-ú ingatlan 
használatát a szabáylozás ellehetetlenítené. 

 


