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I. BEVEZETŐ
1. A terv célja, a megbízás ismertetése
Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek
módosításáról döntött. (Lásd: Melléklet)
A településrendezési eszközök módosításának célja
Jánossomorja Város Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását az alábbi kilenc
esetben kezdeményezte:
1. SFS Telephelynél, a Dózsa u. 1. sz. ingatlan (1444 hrsz.) területfelhasználásának módosítása,
településközpont területen a parkolás szabályozása
A módosítást az tette szükségessé, hogy az érintett telek tulajdonosa nem lakó funckióra
kívánja használni a telkét. A területen tervezett tevékenységek, rendeltetések
településközpont terület kijelölését indokolják a szomszédos terüeltfelhasználáshoz
kapcsolódóan.
2. Üh2 jelű hétvégiházas terület építési övezetben az épületmagasság 3,6 m-re növelése
A mosonszentjánosi tó körüli területen elhelyezkedő hétvégi házak tulajdonosai
indítványozták, hogy a területen az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
kerüljön növelésre.
3. A 187/3-4 hrsz.-ú ingatlanok előtt beszűkült útszakasz korrigálása
A 187/3, illetve a 187/4 hrsz.-ú telkeket a hatályos rendezési eszközök úgy jelölik, mintha a
telkek belelógnának az útba, azonban ez nem felel meg a valóságnak, mivel a telkek
előkerti része már az út telkéhez tartozik. A telek tulajdonosai kérelmezték, hogy a
rendezési eszközökben ennek megfelelően legyen ábrázolva.
4. A Kis utca – Sarok köz közötti tömb Lf1 jelű építési övezetből Lf2 jelű építési övezetbe
történő átsorolása
A módosítással érintett területen fekvő telkek tulajdonosai a hosszú telküket meg kívánják
osztani, azonban erre nem ad lehetőséget az Lf1 jelű építési övezet. Az Lf2 jelű övezetben
erre lenne lehetőség, ezért kérték a terület átsorolását.
5. A 4209/3 hrsz.-ú ingatlan előtti helyi út nyomvonalának korrigálása
A hatályos szabályozási terv a 4209/3 hrsz.-ú telek előtti utat 16 m-esre szélesíti. Az út
szélesítése a 4209/3 hrsz.-ú telek irányába történik, aminek hatására a szabályozási vonal
egy meglévő, és használt üzemi épületet keresztez. A telek tulajdonosa kérte, hogy az út
szélesítés úgy történjen, hogy annak nyomvonala ne keresztezze az épületet.
6. 1734 és 1736/1 hrsz.-ú ingatlanok átsorolása Lke1 jelű építési övezetbe
A 1734 hrsz.-ú telek tulajdonosa több lakásos társasházak kíván kialakítani, a telkén, amire
a hatályos rendezési terv szerint nincs lehetősége. Lke1 jelű építési övezet lehetúséget
nyújt több lakásos társasház kialakítására, ezért ebbe az övezetbe kerül átsorolásra az
érintett tömb.
7. Az Lke5 jelű építési övezetben az épületmagasság megengedett legnagyobb mértékének
megemelése
A területen cél, hogy a hatályos rendezési terv szerinti épületmagasság megengedett
legnagyobb mértéke 4,5 m-ről 6,5 m-re növekedjen, ami a keskeny telkek kedvezőbb
beépítését eredményezheti.
8. A 196 hrsz.-ú helyi út zöldfelületként fenntartandó részének átsorolása Gksz2 jelű építési
övezetbe
A módosítással érintett terület nem kerül hasznosításra mint közlekedési célú közterület
zöldfelületként fenntartandó része, így az a szomszédos kereskedelmi szolgáltató építési
övezethez kapcsolódóan kerül szabályozásra.
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A tervezési folyamat
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§
(4) bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített
eljárás keretén belül történhet.
Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési
szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközöket
véleményezteti a partnerekkel a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint és az érintett
államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől
számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. Véleményeltérés esetén a polgármester
egyeztető tárgyalást kezdeményezhet. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket –
eltérő véleményezők egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel,
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.
A véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszközök tervezetét végső
szakmai véleményezésre az állami főépítésznek kell megküldeni. Az állami főépítész a beérkezett
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a
településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az
ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek
tisztázására.
A településrendezési eszközök módosítása az Állami Főépítész végső szakmai véleményének
birtokában hagyható jóvá.
Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök véleményezési szakasz dokumentációja.
2. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök
Jánossomorja város településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra. Jánossomorja
város hatályos településrendezési eszközei:


Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2017. (XI.29.) határozata a
város Településszerkezeti Tevéről



Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XI.30.) rendelete a
város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
A hatályos Helyi Építési Szabályzat I. része tartalmazza az általános, területfelhasználáshoz nem
köthető előírásokat: táji és természeti környezet védelmére vonatkozó előírásokat,
környezetvédelmi előírásokat, veszélyeztetett területekre vonatkozó előírásokat, védőterületeket,
védőtávolságokat, a településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló sajátos jogintézményeket,
közművek előírásait, építés általános szabályait. Az egyes építési övezetek és övezetek általános
előírásait a II. rész 8. és 9. fejezete tartalmazza. A szabályozási terven szereplő építési
övezetekben és övezetekben az épületek kialakítására illetve a telekalakításra vonatkozó
legfontosabb paramétereket (övezet megnevezése, övezet jele, beépítési mód, beépítettség
megengedett legnagyobb mértéke / zöldfelület legkisebb mértéke, épületmagasság megengedett
legnagyobb mértéke, kialakítható építési telek megengedett legkisebb mértéke / kialakítható
építési telek megengedett legkisebb területe) a HÉSZ 1. mellékletét képező Szabályozási Terv
tartalmazza, mely paramétereket a 2. melléklet telekalakítási és beépítési előírások összefoglaló
táblázata is szabályoz.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018.(…………) Kt. számú határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Jánossomorja
város Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-2. melléklete alapján állapítja
meg:
a. 1. melléklet: szöveges munkarészek
1.1. A szerkezeti terv leírásának módosítása
1.2. Változások az előző településszerkezeti tervhez viszonyítva
1.3. A település területi mérlege
b. 2. melléklet: tervi munkarész
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje
meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, valamint az eljárásban
résztvevő államigazgatási szerveknek és az érdekelt önkormányzatoknak.
Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestületének 173/2017. (XI.29.) Kt. határozat 6. mellékletével megállapított szerkezeti tervlap és
helyébe jelen rendelet 2. melléklet szerinti TSZT-M2 szerkezeti tervlap módosítása lép.1
Határidő: azonnal
Felelős: Lőrincz György

1

A véleményezési szakasz dokumentációja két fedvényrajzon mutatja be a szerkezeti tervlap módosításait.
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1. MELLÉKLET – SZÖVEGES MUNKARÉSZEK
1.1. SZERKEZETI LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
A szerkezeti leírás 3.2.1.1. Kertvárosias lakóterület alfejezete az alábbiak szerint módosul:
3.2.1.1.

Kertvárosias lakóterület (Lke)

A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A terület mező- és erdőgazdálkodási,
illetve gazdasági építmények elhelyezésére nem szolgál.

Kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe tartoznak a lakóterületek azon részei,
ahol a helyi építési szabályzatban biztosítani kell többlakásos társasházak létesítését.
Meglévő kertvárosias lakóterület helyezkedik el Mosonszentjánoson a dr. Dicsőfi Endre
utcában és a Kereszt utcában, illetve a Várbalogi úttól nyugatra.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt kertvárosias lakóterületek:
- Mosonszentjánoson a dr. Dicsőfi Endre utcában a meglévő kertvárosias lakóterület
melletti terület;
- a Móricz Zsigmond utca és a belterülethatár között elhelyezkedő lakóterület
fejlesztési terület déli része;
- Mosonszentpéter északi határában;
- Pusztasomorja nyugati határában a Kiserdő utcától északra;
- Mosonszentjánoson a Dózsa György utca mellett.
A szerkezeti leírás 3.2.2.1. Településközpont terület alfejezete az alábbiak szerint módosul:
3.2.2.1.

Településközpont terület (Vt)

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére
szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

Településközpont terület területfelhasználási egységbe tartoznak a településrészek központi
részei. A településközpont területeken a lakó-, intézményi- illetve a kiskereskedelmi és
szolgáltató rendeltetésű épületek egyaránt jellemzők.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt településközpont terület:
- Mosonszentpéteren a Rákóczi Ferenc utca és a Bartók Béla utca közötti, illetve a
Rákóczi Ferenc utca és a Sport utca közötti telektömbök;
- Pusztasomorján a Kossuth utca és a Szent István utca közötti tömb északi részén;
- Mosonszentjánoson az Iparos utca nyugati részén.
- az egykori malom és környezete a Balassi Bálint utca mellett, mely egyben beépítésre
szánt, be nem épített terület;
- Mosonszentjánoson a Dózsa György utca mellett településközpont területhez
kapcsolódóan.

1.2. VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ VISZONYÍTVA
Ssz.

Hatályos
területfelhasználás

Tervezett
területfelhasználás

Terület
nagyság
(ha)

Változtatás indoka

Beépítésre szánt területen belüli átsorolás
1

Falusias lakóterület

Településközpont
terület

6

Falusias lakóterület

Kertvárosias lakóterület

0,15

Az ingatlan tulajdonosa (SFS Intec Kft.) akkor
tudja megvalósítani a terezett fejlesztéseit, ha a
módosítással érintett terület átsorolásra kerül
településközponti terültbe.

0,51

A módosítással érintett területen többlakásos
társasház építését tervezik, amire a kertvárosias
lakóterület nyújt lehetőséget.
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1.3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
TERÜLETI MÉRLEG
Területfelhasználási
kategória

ha

%

Beépítésre szánt terület
Kertvárosias
lakóterület

18,51

0,12%

Lf

Falusias lakóterület

256,44

1,76%

Vt

Településközpont
terület

32,60

0,22%

Gksz

Kereskedelmi,
szolgáltató terület

33,81

0,23%

Gip

Ipari terület

206,77

1,39%

Üh

Hétvégiházas terület

1,78

0,01%

K-Sp

Különleges terület –
sportterület

6,31

K-T

Különleges terület –
temető területe

5,27

Különleges terület –
K-Szt szennyvíztisztító
területe

0,88

K-B

Különleges terület –
bánya

131,1

K-Str

Különleges terület –
strandterület

0,41

K-Vá

Különleges terület –
vasútállomás területe

0,01

Khull

Különleges terület –
Hulladékkezelő terület

31,38

Különleges terület –
K-Szk Szabadidőközpont
területe

204,46

Lke

1,37%

29,04

Beépítésre nem szánt terület
Z

Zöldterület

7,3

0,05%

Ev

Védelmi erdőterület

1092,38

7,33%

Eg

Gazdasági rendeltetésű
3429,21
erdőterület

23,01%

Ek

Közjóléti rendeltetésű
erdőterület

24,14

0,16%

Má

Általános
mezőgazdasági terület

9017,55

60,52%

Mágy

Általános
mezőgazdasági terület
– Gyep, fás legelő

336,65

2,26%

V

Vízgazdálkodási terület 131,5

0,88%

KÖu

Közúti közlekedési
terület

74,55

0,50%

KÖk

Kötöttpályás
közlekedési terület

29,37

0,20%
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2. MELLÉKLET – SZERKEZETI TERVLAP MÓDOSÍTÁSA
1. számú módosítás által érintett terület
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7. számú módosítás által érintett terület
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
…/2018. (…….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 21/2017. (XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.) Korm.
rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett
területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési
szabályzatról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli
el:
1. § A Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város Helyi Építési
Szabályzatáról, valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2017. (XI.30.) rendelet
(a továbbiakban: HÉSZ) 33. §-a kiegészül az alábbi előírással:
„(4A) Az építési telken a lakást tartalmazó épületek esetében – a 61. § (2) bekezdés
figyelembe vételével a) lakásonként 1,5 darab, de legalább 2 db gépjármű elhelyezését biztosítani kell.
Amennyiben a darabszám nem egész számra jön ki, akkor felfelé kell kerekíteni.
b) Az egyéb rendeltetések esetében az OTÉK szerint kell a gépjárművek
elhelyezésének darabszámát meghatározni.”
2. § (1) A HÉSZ 2. mellékletét képző Telekalakítási és beépítési előírások 2.1. Kertvárosias
lakóterület Lke-5 jelű övezetre vonatkozó előírások a következő képpen módusulnak
Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Zöldfelület
legkisebb
mértéke (%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

Lke5

Z

30

60

6,5

10

350

(2) A HÉSZ 2. mellékletét képző Telekalakítási és beépítési előírások 2.6. Hétvégiházas terület
Üh-2 jelű övezetre vonatkozó előírások a következő képpen módusulnak
Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Üh2

SZ

20

Zöldfelület
legkisebb
mértéke (%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

60

3,6

15

450
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3. § A HÉSZ 1. melléklete 2
a) SZT-1 szabályozási terv
aa) 1. szelvénye helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási terv 1M szelvénye
ab) SZT-1 szabályozási terv 3. szelvénye helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező
szabályozási terv 3M szelvénye
ac) 4. szelvénye helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási terv 4M szelvénye
ad) 5. szelvénye helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási terv 5M szelvénye
ae) 8. szelvénye helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási terv 8M szelvénye
b) SZT-2 szabályozási tervlap helyére jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-2M szabályozási
tervlap
lép.
4. § E rendelet 2018. ………….-én lép hatályba.

Lőrinc György

dr. Péntek Tímea

Polgármester

Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.
dr. Péntek Tímea
Jegyző

2

A véleményezési szakasz dokumentációja hét fedvényrajzon mutatja be a szabályozási tervlap módosításait.
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
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MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK
1. SFS TELEPHELYNÉL, A DÓZSA U. 1. SZ. INGATLAN (1444 HRSZ.)
TERÜLETFELHASZNÁLÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA,
TELEPÜLÉSKÖZPONT
TERÜLETEN A PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSA
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 4. szelvényét érinti.

1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja középső részén, a Dózsa utcában helyezkedik el, az
SFS Intec telephelyével szomszédosan.
1.1.2. Meglévő állapot
A módosítással érintett terület a mosonszentjánosi városrész főutcája mentén lakóterületek között
helyezkedik el. A telek előtt buszmegálló található, illetve a telekkel határosan helyezkedik el a
helyi védelem alatt álló régi temető kápolna.
A módosítással érintett teleken elhelyezkedő épület üzemi épületként funkcionál. A módosítással
érintett telektől nyugatra lakó funkciójú épületek, északra és keletre gazdasági funkciójú épületek
találhatóak.
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Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

Tervezési terület jelenlegi állapota

1.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A módosítással érintett terület a hatályos településrendezési eszközök szerint falusias lakóterültbe
tartozik.
A falusias lakóterületre vonatkozó általános szabályokat a hatályos HÉSZ 32. §-a tartalmazza. A
módosítással érintett telek Lf1 építési övezetbe tartozik.
A szabályozási terv a terület déli oldalán tervezett kerékpárutat jelöl. A telket északról helyi út,
délről országos gyűjtőút határolja.

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

A módosítással érintett telket északról Gksz1, nyugatról Lf1, délről Lf2, keletről Vt6 jelű építési
övezet határolja. A tervezési területen és annak környezetében található építési övezetben az
épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az alábbiak:
Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
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mértéke (%)

(%)

mértéke (m)

legkisebb
telekszélessége
(m)

megengedett
legkisebb
területe (m2)

Lf1

oldalhatáron
álló

30

50

4,5

16

700

Lf2

O

30

50

4,5

12

500

Vt6

O/Z

40

50

6,0

12

400

Gksz1

SZ

50

20

12,5

50

5000

Lakóterületeken, így a falusias lakóterületek építési övezeteiben szabályozásra kerül lakást
tartalmazó épületek esetén a gépjármű elhelyezés nagyságrendje.

1.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Jánossomorja 2016-ban elfogadott településfejlesztési koncepciója szerint, a település
teljesítőképességének erősítésére kell törekedni, aminek keretein belül az önkormányzatnak fontos
célja, hogy partneri viszony alakuljon ki a helyi gazdaság szereplőivel és együttes erővel tudják a
város gazdasági lehetőségeit bővíteni. Jelen módosítást a település egyik jelentős vállalata az SFS
Intec Kft. kezdeményezte. A módosítással érintett telek is az említett vállalat tulajdonában áll,
illetve a szomszédos (1429/24 hrsz-ú) ingatlanon helyezkedik el a telephelye. Ahhoz, hogy az SFS
Intec Kft. meg tudja valósítani a tervezett fejlesztéseit, a módosítással érintett telket, a
szomszédos (1440; 1441; 1442/2 hrsz.-ú) telkekhez hasonlóan településközponti vegyes területbe
kell sorolni.
A módosítás eredményeként a 1444 hrsz.-ú telek is Vt6 jelű településközpont terület építési
övezetbe kerülne besorolásra, ez által az övezethatár a falusias lakó és a településközponti vegyes
területek között egy telekkel nyugatabbra tolódik. A tervezési területen Vt6 építési övezet kerül
kijelölésre, mely építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó
szabályokat az előző fejezet tartalmazza. A HÉSZ 34. § (3) – (5) bekezdése egyéb különn szabályokat
fogalmaz megy a Vt6 jelű építési övezetre. Fontos, hogy a rendelkezések biztosítják az oldalhatáron
álló beépítési mód megőrzését.A településrendezési eszközök felülvizsgálata során nem került
következetesen végigvezetésre a lakásokhoz kapcsolódó parkolószám – lakóterületkhez hasonlóan.
Cél településközpont területen is a lakóterekre vonatkozó elv szerint a parkolás meghatározása.

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása során
Jánossomorja területfelhasználási rendszere
nem módosul.
Az 1444 hrsz.-ú telek falusias lakóterületből
településközpont területté került átsorolásra.

1.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A tervezett módosítás beépítésre szánt területek átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az építési övezetek határai. A
módosítással érintett területen Vt6 jelű építési övezet kerül kijelölésre.
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Szabályozási terv módosítási javaslata



HÉSZ javasolt módosítása

A HÉSZ teklepülésközpont terület vonatkozásában kiegészül a gépjármű elhelyezésre vonatkozó
rendelkezéssel:
„(4A) Az építési telken a lakást tartalmazó épületek esetében – a 61. § (2) bekezdés
figyelembe vételével a) lakásonként 1,5 darab, de legalább 2 db gépjármű elhelyezését biztosítani kell.
Amennyiben a darabszám nem egész számra jön ki, akkor felfelé kell kerekíteni.
b) Az egyéb rendeltetések esetében az OTÉK szerint kell a gépjárművek
elhelyezésének darabszámát meghatározni.”

1.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
 Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A módosítással érintett területet délről a Dózsa György utca, északról a 1435/2 hrsz.-ú utca
határolja. A Dózsa György utca mentén járda helyezkedik el, illetve a szabályozási terv tervezett
kerékpárutat is jelöl.
 Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
Egyéb szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem a területen nem található.
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 Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A módosítással érintett területen, illetve azzal határosan szerkezetalkotó zöldfelületet, illetve
vízfolyást nem jelöl a hatályos szabályozási terv. A módosítással érintett területtől északra, illetve
délre helyezkedik el Zkk1 jelű zöldterület.

1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
 Védőtávolságok
A módosítással érintett területet védőtávolság nem érinti.
 Táj és természetvédelmi elemek, területek
A módosítással érintett területet táj-és természetvédelmi szempontú védelmi és korlátozó elem
nem érinti.


Kulturális örökségvédelmi elemek

A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület nincs
nyilvántartásban. A módosítással érintett telekkel határos Régi temető kápolnát helyi egyedi
védelem alatt áll.
 Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Egyéb védelmi és korlátozó elemek nem érintik a módosítással érintett területet.
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ÉPÍTÉSI

ÖVEZETBEN

AZ

A módosítással érintett terület a szabályozási terv 1., 3., 4., szelvényét érinti.

2.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
2.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja mosonszentjánosi településrészének északi határában
elhelyezkedő bányató körül terül el.
2.1.2. Meglévő állapot
A tervezési terület a Várbalogi út, illetve a Halomalja utca felől közelíthető meg. A bányató körüli
terület parcellázásra került, a kialakított telkek egy része – elsősorban a tó keleti oldalán – beépült.
A tó északi, illetve nyugati oldalán jellemzően beépítetlen gyepes terület található, és csak néhány
telken található épület.

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

2.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A módosítással érintett területen a hatályos szerkezeti terv hétvégiházas területet jelöl. A
szerkezeti terv a módosítással érintett terület jelentős részét beépítésre szánt, nem beépített
területként jelöli. A tervezési terület délkeleti oldalán különleges strand területet, keleti oldalán
kertvárosias lakóterületet, északi és nyugati oldalán általános mezőgazdasági területet jelöl a
szerkezeti terv.
Az hétvégiházas területre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 39- 40. § bekezdései tartalmazzák.
Az Üh2 jelű építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra vonatkozó
szabályok az alábbiak:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Üh2

szabadonálló

20

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

60

3,0

15

450

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata
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2.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítással érintett területen cél, hogy az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a
jelenlegi 3,0 m-ről 3,6 m-re módosuljon. A módosítás eredményeként jobban használható
épületeket lehet kialakítani, ami a mai kor műszaki követelményeinek is megfelel. Az
épületmagasság összességében csak 0,6 m-re növekszik. Ennek érdekében történik az építési
övezetben az épületek kialakítására vonatkozó szabályok módosítása a következőkre:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Üh2

szabadonálló

20

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

60

3,6

15

450

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

JÁNOSSOMORJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

25
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. A 187/3-4 HRSZ.-Ú INGATLANOK ELŐTT BESZŰKÜLT ÚTSZAKASZ
KORRIGÁLÁSA
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 8. szelvényét érinti.

3.1.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

3.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja délkeleti részén, a mosonszentpéteri településrészen,
a Rózsa utca déli szakaszán helyezkedik el.
3.1.2. Meglévő állapot
Természetben a Rózsa utca nem szűkül be, mint ahogyan az a földhivatali alaptérképen is szerepel.

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

3.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területen falusias lakóterületet,
illetve helyi jelentőségű utat jelölnek. Az út keleti és nyugati oldalán Lf1 jelű építési övezet
található.
A falusias lakóterületre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 32. § bekezdései tartalmazzák.

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

3.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítással érintett területen a településrendezési eszközök a földhivatali állapotot
tartalmazzák, s nem illeszkednek a kialakult állapothoz, mivel a 187/3, illetve a 187/4 hrsz.-ú
ingatlanok előtt a földhivatali állomány szerint az út telke beszűkül, azonban a valóságban ez nem
történik meg, hanem az teljes szélességét megőrzi a 187/3 hrsz.-ú telek déli végéig. Az
ingatlanokon álló kerítéseket figyelembe véve kerül az út szabályozási szélessége korrigálásra.
A Rózsa utca szabályozási szélességének a módosításával megfelelő méretű közterület kerül
kialakításra.
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Szabályozási terv módosítási javaslata
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4. A KIS UTCA-SAROK KÖZ KÖZTI TÖMB LF1 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETBŐL LF2
JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSA
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 8. szelvényét érinti.

4.1.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

4.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület a belterület déli határán a mosonszentpéteri településrészen a
sportpályától délre található.
4.1.2. Meglévő állapot
A módosítással érintett területen jelenleg falusias lakóterület helyezkedik el. A területen az egykori
hosszútelkeket több helyen megosztották, és kisebb kerttel rendelkező családi házakkal építették
be. Ugyanakkor még több hosszú telek is található a területen, melynek csak az egyik végében
helyezkedik el lakóház és a hátsó részét nem művelik, hanem az üresen áll.

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

4.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök falusias lakóterületet jelölnek a módosítással érintett területen A
terület egésze Lf1 építési övezetbe tartozik. A tömb déli, keleti és nyugati oldalát helyi út, míg az
északi oldalát országos út határolja.
A falusias lakóterületre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 32. § bekezdései tartalmazzák.
A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra
vonatkozó szabályok az alábbiak:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Lf1

oldalhatáron
álló

30

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

50

4,5

16

700

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

4.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítással érintett területen cél, hogy a már kialakult megosztáshoz hasonlóan megosztható
legyen a két közterülethez (Kis utca és Sarok köz) is kapcsolódó telkek, amit a hatályos szabályozás
nem tesz lehetővé. A telektömb Lf2 jelű építési övezetbe történő átsorolásával a kialakítható
építési telek megengedett legkisebb területe 700 m2-ről 500 m2-re csökken, ezáltal az 597; 615/1;
606 hrsz.-ú telkek megoszthatóvá válnak. A telekalakításra vonatkozó paramétereken kívül a két
építési övezet paraméterei között nincsen különbség.
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Lf2 jelű építési övezetben az épületek kialakítására vonatkozó szabályok az alábbiak:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Lf2

oldalhatáron
álló

30

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

50

4,5

12

500

Szabályozási terv módosítási javaslata
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5. A 4209/3 HRSZ.-Ú INGATLAN ELŐTTI HELYI ÚT NYOMVONALÁNAK
KORRIGÁLÁSA
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 3. szelvényét érinti.

5.1.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

5.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja északi részén, a mosonszentpéteri településrészen, a
Hársfa utcában helyezkedik el.
5.1.2. Meglévő állapot
A Hársfa utca északi szakasza gazdasági területeket tár fel a vasútvonallal párhuzamosan. A 4209/3
hrsz.-ú ingatlanon az úttal párhuzamosan egy gazdasági épület helyezkedik el. A jelenleg használt
út nyomvonala elkerüli az épületet és a telket, ezeknek a keleti határán halad. A 4209/3 hrsz-ú
telekig aszfalt burkolatú út vezet, ami a telek mellett földútként folytatódik a mezőgazdasági
területek irányában.

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

5.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területen ipari területet, általános
mezőgazdasági területet illetve helyi jelentőségű utat jelölnek. Az út keleti oldalán helyezkedik el
az általános mezőgazdasági, míg a nyugati oldalán az ipari terület.
A hatályos Szabályozási terven 16 m széles út került ábrázolásra. A területet vízbázis hidrogeológiai
„B” védőövezet érinti, illetve keresztülhalad rajta 22 kv-os villamos energiai légvezeték.
Az ipari területre vonatkozó szabályokat a HÉSZ 37-38. § bekezdései tartalmazzák.
Az általános mezőgazdasági területre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 56-57. § bekezdései
tartalmazzák.

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

5.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítás során a Hársfa utca 4209/3 hrsz.-ú telek előtti szakaszának nyomvonal-korrekciója
történik. A hatályos tervben kiszabályozott nyomvonal egy meglévő és használatban lévő épületet
keresztez, ami annak lebontását vonzaná magával. A módosítással érintett területen a hatályos
szabályozási terv 16 m szélesre szabályozta a 4209/3 hrsz.-ú telek keleti oldalán elhaladó helyi
utat. Mivel az út telke nem éri el a 16 m-es szélességet, ezért azt nyugati irányba, a 4209/3 hrsz.-ú
telek területén szélesítette, hogy egyenes nyomvonalú út tudjon kialakulni. A módosítás
eredményeképp cél az út keleti irányban kerülő bővítése, így a 16,0 m-es szélesség az úttól keletre
fekvő szántóterületek rovására kerül kiszabályozásra. A módosítással nem kerül módosításra az út
szabályozási szélessége, csak nyomvonalkorrekcióra kerül sor.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

JÁNOSSOMORJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

33
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Szabályozási terv módosítási javaslata
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6. 1734 ÉS 1736/1 HRSZ.-Ú TELEK TÖMBJÉNEK ÁTSOROLÁSA LKE1 JELŰ
ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 4, szelvényét érinti.

6.1.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

6.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja középső részén, a Dózsa György utca déli oldalán, a
pusztasomorjai és mosonszentjánosi városrész határán helyezkedik el.
6.1.2. Meglévő állapot
A módosíátssal érintett terület a Dózsa György utca melletti, lakóterületen helyezkedik el. A
területen két ingatlan található, az egyik lakólépület, a másikon egy szépségszalon, illetve annak a
parkolója helyezkedik el. Mind a két ingatlan a Dózsa György utcáról közelíthető meg, a telkek előtt
széles zöldterület helyezkedik el.

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

6.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A módosítással érintett terület a hatályos településrendezési eszközök szerint falusias lakóterültbe
tartozik.
A falusias lakóterületre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 32. § bekezdései tartalmazzák. A
módosítással érintett telek LF1 építési övezetbe tartozik.
A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra
vonatkozó szabályok az alábbiak:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Lf1

oldalhatáron
álló

30

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

50

4,5

16

700

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

6.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A 1734, illetve a 1736/1 hrsz.-ú telkeken cél, hogy lehetőség legyen többlakásos társasházak
építésére. Ezt a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé falusias lakóterület építési övezeteiben,
ezért szükséges a terület kertvárosias lakóterületbe történő átsorolása. A hatályos HÉSZ építési
övezetei közül az Lke1 jelű építési övezet nem korlátozza a lakó rendeltetési egységek számát,
illetve településképi szempontból is a legalkalmasabb építési övezet. A kertvárosias lakóterületre
vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 30. § bekezdései tartalmazzák. Lke1 jelű építési övezetben
az épületek kialakítására. illetve a telekalakításra vonatkozó szabályok az alábbiak:
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Zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

Épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

50

7,5

30

2000

6.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása során
Jánossomorja területfelhasználási rendszere
nem módosul.
Az 1734 és 1736/1 hrsz.-ú telekek falusias
lakóterületből
kertvárosias
lakóterületté
kerültek átsorolásra.

6.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A tervezett módosítás beépítésre szánt területek átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az építési övezetek illetve a
zöldterület határa. A módosítással érintett területen Lke1 jelű építési övezet kerül kijelölésre.
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Szabályozási terv módosítási javaslata

6.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
 Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A módosítással érintett területet északról a Dózsa György utca, nyugatról a 2409/12 hrsz.-ú utca
határolja. A területtől keletre található a Móricz Zsigmond utca. A Dózsa György utcán tervezett
kerékpárút került feltűntetésre a településrendezési terven.
 Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
Egyéb szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem a területen nem található.
 Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A módosítással érintett területen, illetve azzal határosan szerkezetalkotó zöldfelületet, illetve
vízfolyást nem jelöl a hatályos szabályozási terv.

6.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
 Védőtávolságok
A módosítással érintett területet védőtávolság nem érinti.
 Táj és természetvédelmi elemek, területek
A módosítással érintett területet táj-és természetvédelmi szempontú védelmi és korlátozó elem
nem érinti.


Kulturális örökségvédelmi elemek

A módosítással érintett területeken műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület nincs
nyilvántartásban.
 Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Egyéb védelmi és korlátozó elemek nem érintik a módosítással érintett területet.
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7. AZ LKE5 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETBEN AZ ÉPÜLETMAGASSÁG MEGENGEDETT
LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉNEK MEGEMELÉSE
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 3,, 4, és 5, szelvényét érinti.

7.1.

TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

7.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

B

A

Az egyik módosítással érintett terület a belterület déli határán a mosonszentjánosi városrész
délnyugati részén fekszik, míg a másik módosítással érintett terület a belterület északi részén, a
mosonszentpéteri településrészen található.
7.1.2. Meglévő állapot
Lke5 jelű építési övezet Jánossomorja két részén helyezkedik el, a belterület déli, illetve
északkeleti határában. Mindkét terület jelenleg még nem beépült, mezőgazdasági területként
jelenik meg. Az alábbi kivágaton „A” betűvel jelölt területen a tervezési területtől északra
kertvárosi terület figyelhető meg, a területtől délre már külterületi szántóföldek helyezkednek el.
Az alábbi kivágaton „B” betűvel jelölt módosítási területtől délre, illetve nyugatra kertesházas
lakóterület helyezkedik el, északra és keletre jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló földek
találhatóak.
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A

B

B

A

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

7.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök kertvárosias lakóterületet jelölnek a módosítással érintett területen
A terület egésze Lke5 építési övezetbe tartozik. Az „A” jelű módosítási területet északnyugatról és
délkeletről kertvárosias lakóterület határolja, északról falusias lakóterület. A módosítással érintett
terület északi része elővásárlási joggal érintett terület.
A „B” jelű módosítással érintett területet északról Gksz, északnyugatról Gip, nyugatról, illetve
délről Lf, keletről pedig Lke jelű övezet határolja. A terület mellett helyi jelentőségű utat jelöl a
hatályos szabályozási terv. A módosítással érintett terület egészét elővásárlási jog érinti.
A kertvárosias lakóterületre vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ 30-31. § bekezdései
tartalmazzák. A HÉSZ 31. § (4) bekezdése korlátozza, hogy az építési övezet építési telkein
legfeljebb két lakás helyezhető el.
A területen található építési övezetben az épületek kialakítására, illetve a telekalakításra
vonatkozó szabályok az alábbiak:

A
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Beépítési
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Beépítés
megengedett
legnagyobb
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Lke5
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Zöldfelület
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mértéke
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legnagyobb
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építési telek
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legkisebb
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(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

60

4,5

10
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B

A

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata
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FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Lke5 jelű építési övezetben cél, hogy sor- vagy láncházas épületegyüttesek alakuljanak ki. A
módosítással érintett területen cél, hogy az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a
jelenlegi 4,5 m-ről 6,5 m-re módosuljon. A módosítás eredményeként jobban használható
épületeket lehet kialakítani, mivel a hatályos HÉSZ-ben előírt megengedett legnagyobb
épületmagasság nem teszi lehetővé a tetőtér beépítését vagy kétszintes épület építését, miközben
a kis alapterületű és keskeny telkeken csak két teljes szint esetén alakíthtó ki a mai kor műszaki
követelményeinek is megfelelő élettér. A entiek érdekében történik az építési övezetben az
épületek kialakítására vonatkozó szabályok módosítása a következőkre:

Övezet
megnevezése

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Kertvárosias
lakóterület
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A kialakítható
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A
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8. A 196 HRSZ.-Ú HELYI ÚT ZÖLDFELÜLETKÉNT FENNTARTANDÓ
RÉSZÉNEK ÁTSOROLÁSA GKSZ2 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE
A módosítással érintett terület a szabályozási terv 8, szelvényét érinti.

8.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
8.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése

A módosítással érintett terület Jánossomorja keleti részén, a mosonszentpéteri településrészen, a
Levente utcában helyezkedik el.
8.1.2. Meglévő állapot
A módosítással érintett terüelt jelenleg, mint az utca mellett fekvő gyepes rész jelenik meg. A
terület déli oldalán halad a Levente utca, keleti oldalán a szomszédos gazdasági területet feltáró út
vezet, míg a nyugati oldalán a Liget utca határolja. A módosítással érintett területtől északra
kertesházas lakóterület, keletre kertészet helyezkedik el.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)
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8.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területet helyi jelentőségű útként
jelölik. A területtől északra falusias lakó, illetve kereskedelmi szolgáltató terület került
feltűntetésre. Délre, az út túloldalán szintén kereskedelmi szolgáltató területet jelöl a terv.
A szabályozási terv a módosítással érintett területet közlekedési célú közterület zöldfelületként
fenntartandó részének jelöli. A terület felett 22 kV-osvillamosenergialégvezeték vezet, mely
mellett az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezet került kijelölésre.

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata

8.2. FEJLESZTÉSI CÉL - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ3
A módosítással érintett területen cél, hogy a gazdasági területhez kapcsolódóan további
kereskedelmi szolgáltató terület kerüljön kijelölésre a 196 hrsz.-ú közterület átsorolásával. A
Levente utca, mint lakóutca közterületének szabályozási szélessége a 14,0 métert a módosítást
követően is meghaladja. A fentieknek megfelelően kis mértékben módosul a közlekedési célú
közterület zöldfelületként fenntartandó része. A szomszédos telkekhez illeszkedve Gksz2 jelű
építési övezetbe kerül a módosítással érintett terület is, így az épületek kialakítására vonatkozó
szabályok a következőképpen alakulnak:

Övezet
jele

Beépítési
mód

Beépítés
megengedett
legnagyobb
mértéke (%)

Gksz2

szabadonálló

50

Zöldfelület
legkisebb
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Épületmagasság
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mértéke (m)

A kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
telekszélessége
(m)

A
kialakítható
építési telek
megengedett
legkisebb
területe (m2)

30

7,5

40

2000

3

Jánossomorja Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 173/2017. (XI.29.) Kt. határozat 1.
melléklete, a szerkezeti terv leírása tartalmazza a településszerkezeti terv alkalmazásának szabályait. Ennek
értelmében:
„A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek felhasználási módja, a vonalas szerkezeti elemek,
valamint a védett és védőterületek, védőtávolságok kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb
rendű utak nem kaptak önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen
közlekedési célú közterületek területénél megszakad.
A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt közterületet
(gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos
területfelhasználási egységekhez hozzászámítani.
Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése,
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.”
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Szabályozási terv módosítási javaslata
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9. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
9.1. A

VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓ

Jánossomorja Város képviselő-testülete a 104/2016. (IX.2.) számú Kt. határozatával hagyta jóvá
társadalmi egyeztetést követően a településfejlesztési koncepciót.
Jánossomorja város jövőképe:
„Jánossomorjának 2030-ra a településrészek identitását megőrző, s ezzel a sokszínűséget
erősítő; erős gazdaságra épülő; fiatalokat megtartó; egységes közösséget építő kisvárossá
kell válnia, ahol az innovatív fejlesztések és technológiák támogatást nyernek.”
A városfejlesztési koncepcióban megfogalmazásra kerül, hogy a település legfőbb célja, hogy:
-

biztos gazdasági alapokon nyugvó fejlődés valósuljon meg;
lehetőségek településévé váljon az elkövetkező generációk számára
a helyi közösség által, a közösség érdekében fejlődjön.

A tervezett módosítások a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel
összhangban vannak.

9.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Az átalakuló, változás előtt álló területeknek több irányú értelmezése lehetséges.
Egyrészt, az olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még nem épültek be, de a
településszerkezeti terv már korábban is beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolta
őket, vagy olyan beépítésre nem szánt területek, melyek közfunkcióra hivatottak, de nem töltik be
ezt a szerepet. Tehát a területek a valóság és a tervek közötti különbség szempontjából változás
előtt állnak. A tervezési terület egésze ilyen terület, fejlesztés előtt áll.
Másrészt, átalakulás, változás előtt álló terület lehet az a terület is, mely a hatályos
településszerkezeti tervhez képest új felhasználási irányt kap, új területfelhasználási egységbe
sorolódik. Jelen terv a korábbi településszerkezeti terv módosítására szolgál, így a korábbi
területfelhasználási egységekhez képest történő tervi változásokat értjük a változással érintett
területek alatt. A területfelhasználási egységek változása lehet:
A) Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt
beépítésre szánt területek),
B) Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt
beépítésre nem szánt területek),
C) Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás,
D) Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás.
A változással érintett területek mutatják a tervezett területfelhasználás változásait a hatályos
településszerkezeti tervhez képest. Jelen módosítás során csak „C”, azaz beépítésre szánt területek
átsorolása történik.
Tervezési terület

Hrsz

ha

C) Beépítésre szánt területen belül történő átsorolások
1. SFS telephelyénél, a Dózsa u. 1 sz.
intalan terület-felhasználásának
1444
0,15
módosítása
6. 1734 hrsz.-ú telek tömbjének
1734;
0,51
átsorolása Lke1 jelű építési övezetbe
1736/1

Hatályos
területfelhasználás

Tervezett
területfelhasználás

Falusias lakóterület

Településközponti
terület

Falusias lakóterület

Kertvárosias
lakóterület

Lásd részletesen:
Módosítással érintett területek javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
című fejezetei
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9.3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZZHANG
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) legutóbb
2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Győr-Moson
Sopron Megye területrendezési tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit is alkalmazni kell. A
következőkben a területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az
országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
Jánossomorjára és azon belül a módosítással érintett területekre vonatkozó előírásait ismertetjük az
OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve.
9.3.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
A Győr-Moson-Sopron megye térségi szerkezeti tervlapján Jánossomorja területe erdőgazdálkodási,
mezőgazdasági és városias települési térségbe 4 van sorolva.

A Győr-Moson Sopron Megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapja a tervezési
területeken települési térséget jelöl.

4

Az OTrT felülvizsgálata során a városias és a hagyományosan vidéki települési térség helyett egységesen
települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra vonatkozó előírások vonatkoznak
Jánossomorja területére.
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9.3.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
A tervezési területeket nem érint tervezett, illetve meglévő közlekedésfejlesztési elem, térségi
jelentőségű közműlétesítmény.
9.3.3. Országos övezetek ismertetése5
Országos övezetek

Tervezési területek érintettsége
1.

2.

Országos
vízminőségvédelmi terület
Kiváló
termőhelyi
adottságú szántóterület
övezete

3.

4.

5.

6.

7.

+

+

+

+

8.

+

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
OTrT 15. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a HÉSZ-ben az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.

Az település teljes közigazgatási területe az övezetbe tartozik. Az övezetet minden módosítással érintett
területet érint. A hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák a vízvédelemmel érintett területeket
és azokra vonatkozó szabályokat.

5

Az út szabályozásával járó módosítások nem kerülnek jelen fejezetben bemutatásra.
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
OTrT 13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

9.3.4. Térségi övezetek ismertetése
A tervezési területek nem érintenek térségi övezeteket.
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TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT

10.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT
A tervezett módosítások nincsenek hatással a tájszerkezetre, a tájhasználatot nem befolyásolják. A
módosítási területek vagy belterületen helyezkednek el, vagy olyan belterülettel határos területen,
ahol már a hatályos településszerkezeti terv is beépítésre szánt területet jelölt ki.

10.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A módosítások táj-és természetvédelmi szempontú hatásával nem számolunk.
Natura 2000 terület
Jánossomorján találhatóak Natura 2000 területek, ezek azonban a tervezési terültet nem érintik.

Natura 2000 területek elhelyezkedése Jánossomorján
(forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer)
Országosan védett természeti és táji értékek
Jánossomorja közigazgatási területén országosan védett természeti terület: Fertő-Hanság Nemzeti
Park területrésze. A tervezési területeket az országosan védett természeti területek nem
érintik.
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Országosan védett természeti és táji értékek elhelyezkedése Jánossomorján
(forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer)

Nemzeti Ökológiai Hálózat
Az Országos ökológiai Hálózat érinti Jánossomorja közigazgatási területét. A belterület északi
határában
Helyi védett természeti terület
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (X.30.) rebdelete szól az egyes
helyi jelentőségű természeti emlékek védelméről. A rendelet a település területén található
értékes faegyedeket, facsoportokat, illetve területeket jelöl meg, melyeket helyi védelem alá
helyez.
A tervezett módosítás nem érint helyi védett természeti területeket.

10.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „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”.6 Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.7
Jelen módosítások során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, így a biológiai
aktivitásérték számítás nem vált szükségessé.

6

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LVII. törvény 12. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

Jánossomorja a zöldfelületi rendszer elemei:
‐ Területfelhasználási egységek:
o belterületi zöldterületek (közkertek)
o zöldfeületi inzézmények, intézményi zöldfelületk
o telken belüli zöldfelületek
o közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei
o fasorok, erdősávok
o csatornák menti zöldfelületek
erdőterület.
A település zöldfelületi rendszerének elemeiben nem jelentenek változást a tervezett módosítások.

12.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

12.1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
12.1.1. Nagytérségi kapcsolatok

Országos főutak
Jánossomorja nagytérségi kapcsolatait a városon áthaladó 86. sz. Rédics - Mosonmagyaróvár
országos másodrendű főút biztosítja. Ez a főút a Nyugat-Dunántúli régión halad keresztül, érintve
Zala megyét, Vas megyét és Győr-Moson-Sopron megyét. A Jánossomorjáról főúton az M1-es
autópálya 10 perc alatt elérhető, amin keresztül az ország különböző részei és a főbb nemzetközi
célpontok viszonylag könnyen elérhetők.

Országos mellékutak:
A tervezési területeket országos mellékutak nem érintik.

Vasúti hálózat:
A települést a Hegyeshalom- Szombathhely- vasútvonal érinti.
12.1.2. Kistérségi kapcsolatok
A tervezési területek kistérségi kapcsolatait az országos úthálózat elemei biztosítják.
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12.1.3. Közúti közlekedés

Lásd részletesen:
Fejlesztési cél – szabályozási koncepció című fejezetei
12.1.4. Közösségi közlekedés
A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban nem szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése.
Jánossomorján helyi közösségi közlekedés nem működik. A településen az Északnyugat –
Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szolgáltatja a közösségi közlekedési lehetőségeket.
A térségi közösségi közlekedést a város lakói számára (a menetrendszerinti buszjáratok mellett) a
városon áthaladó 16. sz. vasútvonal biztosítja, melynek belterületi megállója a Jánossomorja
vasútállomás.
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12.1.5. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A városban szakaszosan kiépített kerékpáros infrastruktúra található. A város topográfiai viszonyai
és kisforgalmú lakóutcái megengedik a biztonságos kerékpáros közlekedést, amire igény mutatkozik.
Kiépített kerékpárút vezet:
-

86. sz. főút keleti külterületi szakaszon (Szabadság tér – külső telephelyek között) (jelenleg
épül a belterületi szakasz)
86. sz. főút déli külterületi szakaszán (belterületi határ – külső telephely, rossz állapotú
burkolat)
Szabadság utcán (Vasút utca – református templom)

Gyalogosok számára a főbb útvonalakon legalább egyoldali gyalogjárda van kiépítve. A járdák
állapota megfelelő, ezek főleg előre gyártott betontáblából, illetve aszfaltburkolattal épültek. A
városközpontban és a főutak átkelési szakaszain általában jó minőségű és megfelelő méretű
gyalogosfelületek találhatók, amelyeket aszfalt- és térkő-burkolattal építettek.
A városban több kijelölt gyalogátkelőhely található, főleg a főutak átkelési szakaszán, helyenként
középszigettel kiépítve, jelzőlámpával biztosítva.
A tervezett módosítások nem befolyásolják a terület gyalogos közlekedését, a település gyalogos
közlekedési rendszere nem módosul.
12.1.6. Parkolás
Jánossomorján a közterületi parkolás a vasútállomásnál és a városközpont kereskedelmi egységeinél,
illetve a közintézményeknél lehetséges. A legtöbb kiépített parkolóállás a Szabadság utca mentén
helyezkedik el.
A tervezett módosítások a település parkoló rendszerére nincsenek befolyással. A tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban a parkolási igényeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell megoldani.

12.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A tervezett módosítások nem érintenek közlekedéshálózatot, csupán korrekció jellegűek.
Lásd részletesen:
Fejlesztési cél – szabályozási koncepció című fejezetei
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KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A tervezési területek jelentős része már kialakult, közművesített területen helyezkedik el, a
módosítások során új beépítésre szánt terület nem kerültek kijelölésre, ahol szükséges lenne
biztosítani a közművesítést.
A tervezett módosítások a város közműveinek kapacitásbővítését nem teszi szükségessé, a település
jelenlegi igényeihez viszonyítva nem jelentenek igénynövekedést, az üzemeltetők a település
jelenlegi beépített területén különösebb külső hálózatfejlesztés igénye nélkül ki tudják elégíteni és
a bevont terület kiszolgálására sem szükségesek a hálózatépítésen kívül jelentősebb külső
háttérfejlesztések.

13.1. VÍZIKÖZMŰVEK
A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek
hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem
befolyásolják.

13.2. ENERGIA ELLÁTÁS
A tervezett módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják.

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

13.4. MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK
ALKALMAZÁSA,
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK

KÖRNYEZETTUDATOS

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

14.

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM

A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem járnak jelentős – a
környezetet terhelő – hatással. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Településrendezési eszközök – egyszerüsített eljárásban történő - módosításával kapcsolatban a
folyamatban lévő eljárással kapcsolatban elhatározza, hogy az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre gyakorolt
elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. § a által adott felhatalmazás alapján - Jánossomorja
településrendezési eszközeinek módosítása miatt nem igényli.
A településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos módon biztosítja az
Önkormányzat a településrendezési eszközök dokumentációjának megtekintését.
A környezeti vizsgálat az alábbi szempontok következtében nem tekinthető jelentősnek:
-

Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület;

-

A tervezési területeken nincsenek környezeti problémák, a településrendezési eszközök
módosítása nem befolyásol más jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel
kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából;

-

Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a meglévő környezeti elemekben és
rendszerekben a településrendezési eszközökben nem következik be változás;

-

A tervezési területetek nem védett területeket;

-

A területeken környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség nem várható.
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Környezetvédelmi szempontból komolyabb hatásra csupán a beruházás építési fázisában kell
számítani, az üzemeltetés során várhatóan nem lesz jelentős környezeti hatás. Az építés során
kiemelt figyelmet kell fordítani a talaj erodálódásának, valamint a talaj elszennyezésének
megakadályozására. Fontos a munkálatok szakszerű – talajmechanikai adottságokat figyelembe vevő
– tervezése és kivitelezése. Az építés időszakában keletkező hulladékmennyiség csak kis része
veszélyes hulladék, ugyanakkor mind a kommunális, mind a veszélyes hulladék elszállításáról és
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell. A termőréteg megfelelő deponálásáról és hasznosításáról
gondoskodni kell.

14.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM
Jánossomorja felszíni vizeit a külterület déli részét sűrűn behálózó csatornák, a Hanság-főcsatorna,
valamint a belterület határában, illetve a külterületen elszórva elhelyezkedő bányatavak képezik. A
csatornák közül a legjelentősebbek a Hanság-főcsatorna, a Szőke tói-csatorna, a Bordacs-Császárréti
csatorna, a Budics-csatorna, a Somorjai övcsatorna, valamint a Villanytelepi csatorna.
A helyi építési szabályzat a felszíni vízfolyások és állóvizek minőségének és környezetükben
található természetközeli ökoszisztémák védelme érdekében megfogalmazza, hogy a külön
jogszabályban nem meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli
ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás területek, gyepek) fennmaradását biztosítani kell. Ez az előírás
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdésére utal, a parti sáv szélességét e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint:
(3) A parti sáv szélessége:
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított
10 méterig,
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak,
tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától
számított 3 méterig
terjed.
A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az építési tevékenység során történő
talajszennyezések mérséklésére, azok meggátlására. A 6.§ előírja, hogy új épület elhelyezése a
fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet, továbbá a 11. §-ban rögzítésre
került, hogy szennyvíz, illetve tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes
közigazgatási területén tilos.
A tervezett módosításoknak nincsen közvetlenül hatása a település felszíni vizeire. A tervezési
területeken meg kell oldani a parkoló felületeken összegyűlő vizek esetében a szivárgó olajak
összegyűjtését olajfogó műtárgyak elhelyezésével.
A módosítás során nem került kijelölésre beépítésre szánt terület termőföldön.

14.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME
Jánossomorja területén a légszennyezettség elsősorban a közlekedésből; a lakossági fűtésből, a
településen működő légszennyező anyagot kibocsátó üzemekből, a száraz időben történő
mezőgazdasági művelésből, valamint a burkolatlan utakon való közlekedésből adódik.
A légszennyezettség mértéke a településrendezési eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi
építési szabályzatban mindössze egy előírás került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban:
„6. § (2) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz.”
A tervezett módosítások nincsenek közvetlen hatással a levegő szennyezettségére.
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14.3. HULLADÉKKEZELÉS
Jánossomorja területén egy kommunális hulladéklerakó, valamint egy hulladékudvar működik,
illetve egy kijelölt inert hulladéklerakó található, a kommunális hulladék elszállítása megoldott.
Jánossomorján a kommunális hulladék elszállítását a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
végzi. A településrendezési eszközökben új hulladéklerakó nem került kijelölésre.
A módosítással érintett területen a hulladékok gyűjtése és kezelése megoldott. A szilárd hulladékok
rendszeres elszállításáról gondoskodnak, a területen illegális hulladéklerakó nem található. A
területekről származó folyékony hulladékok gyűjtése és kezelése a csatornahálózat kiépítettsége
folytán megoldott.

14.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM
Jánossomorján zaj- és rezgésterhelés a közúti, valamint a vasúti közlekedésből, továbbá a gazdasági
tevékenységből származik. A zaj és rezgésterhelés településrendezési eszközökkel szintén kevésbé
befolyásolható, a helyi építési szabályzat nem fogalmaz meg előírásokat zaj- és rezgésvédelemmel
kapcsolatban.
A vizsgált területen számottevő zaj és rezgésterheléssel nem kell számolni, mivel a jelentős
tranzitforgalommal rendelkező 86. sz. számú főút a tervezési területektől távolabb található. A
tervezési területen, illetve annak közelében nem található komoly zajforrásnak számító üzemi
létesítmény. A területfelhasználás változás következtében nincsen szükség zajvédelmi
intézkedésekre.
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