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1. Előzmények, Összefoglalás a rendezési tervi eljárásról
Kapuvár város szerkezeti (jóváhagyva: 308/2008.(XII.15.) Kt. határozat), és szabályozási
előírásainak (41/2004. (XI.16.) Kt. rendelet, továbbiakban HÉSZ) módosítását határozta el.
Az önkormányzat 184/2013. (X.28.) ÖKT. határozatával fogadta el a partnerségi egyeztetés
szabályait.
A város rendezési tervének módosítása lakossági és önkormányzati kérések kapcsán került
elindításra.

Előzetes tájékoztatási szakasz
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 37. § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban a következő szervezeteket kereste meg
az önkormányzat:

Megkeresett szerv
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Földhivatal (10.034/4/2016.)
Vas Megyei Kormányhivatal bányászati Osztály
(VE-V/001/1690-4/2016)
Castrum Sport Club Kapuvár
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Útügyi Osztály (GY/UO/NS/A/177/6/2016.)
Fertőd Város Polgármestere (245-6/2016)
Nemmzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(K-11326/2016)
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(8843-006/2016.)
Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/5637-1/2016.)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
((M-1/7-54/2016.)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(121-7/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (1532-5/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(GY-02D/EPH/2754-2/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
(GY/NEP/00843-2/2016)
Csorna Város Polgármestere (4020-2/2016)
Babót Község Polgármestere (27-6/2016)
Jánossomorja Város Önkormányzata
(5197-2/2016)
T·P TALENT-PLAN Kft.

Nyilatkozott
Rész kíván Nem kíván
venni
részt venni
x

Nem nyilatkozott

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
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Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal (UVH/UH/235/6/2016)
GYSEV Zrt
Honvédelmi Minisztérium Hatóság Hivatal
(HHI/4378-1/2016)
ÉNYKK (1487-2/2016)
Vas Megyei Kormányhivatal Földművekésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály
(VA/FEF01/4065-4/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei RendőrFőkapitányság (08000/1519-5/2016)
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
(FD/RR/NS/A/1717/1/2016.)
Kisfalud Község Önkormányzata (40-4/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály (GYD-01/595-2/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzati
Hivatal Megyei Főépítész
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(CS/19554-2/2016)
Himod Község Önkormányzata
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
Központ
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Hövej Község Önkormányzata
Osli Község Önkormányzata
Veszkény Község Önkormányzata
Vitnyéd Község Önkormányzata
Agyagosszergény Község Önkormányzata

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hatáskörrel nem
rendelkezik
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbi kifogássokkal járul hozzá a tervezett
tevékenységhez:
„A dokumentáció felszín alatti vizes részeinél leírtak helytállóak; nevezetesen felszín alatti
vizeket, vízbázisokat nem veszélyeztet a tervezett bányászat. Itt csupán annyi kifogás fogalmazható
meg, hogy havária esetén az alkalmazandó technológiákat részletesebben, ill. a megkövetelt
beavatkozási lépéseket pontosabban kell rögzíteni.
Felszíni vizek vonatkozásában azonban a bányatelek ÉNY-i határán húzódik a vízügyi
vagyonkezelésű Kis-Répce. Így itt a bányatelkek megállapítási eljárásnál figyelembe kell venni,
hogy a Kis-Répce partélétől legalább 10 m szélességben védőpillér kialakítására lesz szükség.
Szivárgáshidraulikai vizsgálatok szükségesek annak alátámasztására, hogy a bányaművelés során a
Kis-Répce vízkészletének csökkenését nem okozza a tevékenység. Szükség esetén meg kell
határozni azokat a műszaki megoldásokat, hogy a vízkészlet megőrzésének feltétele teljesüljön.
Kizárólag a fenti előírásaink betartása, azok elvégzésének dokumentált igazolása esetén járulunk
hozzá a bányászathoz, ill. értelemszerűen az Önök rendezési tervmódosításához is.”
GYSEV Zrt.:
„Amennyiben a tervezett fejlesztés során vasúti érintettség merül fel azzt külön, Vállalatunkkal
egyeztetett módos kell megtervezni és megvalósítani. Értendők ez alatt a bánya kiépítése utáni,
szállítási utakkal érintett vasúti átjárók is, melyek az esetleges nagyobb forgalom miatt biztosítási
mód változtatását, átépítést, vagy a karbantartási ciklusidő rövidítését tehetik szükségessé. Ilyen
irányú, a tervezett bánya miatt szükségessé váló beruházásokra a GYSEV Zrt. nincs felkészülve,
azt a Beruházó költségében kell tervezni.”
T·P TALENT-PLAN Kft.
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Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész:
„A tervezett bányaterület Győr-Moson-Sopron Megye területrendezési Terve szerint
erdőgazdálkodási térségben fekszik. A térség területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályok szerint a települési területfelhasználási egységek kijelölése során az erdőgazdálkodási
térséget legalább 85 %-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Ezt számítással
alá kell támasztani a tervmódosítás dokumentációjában.
A tervezési terület továbbá tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete,
pufferterület övezete, rendszeresen belvíjárta terület övezete valamint földtani veszélyforrás
területének övezete által érintett.”

Önkormányzati válasz
A szükséges dokumentációk pótlása megtörtént, a véleményezési dokumentációban már szerepelni
fognak.

Véleményezési szakasz
Megkeresett szerv
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Földhivatal (10.034/7/2016.)
Vas Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály
(VE-V/001/2328-2/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Útügyi Osztály (GY/UO/NS/A/177/9/2016.)
Fertőd Város Polgármestere (245-6/2016/HA)
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(8843-008/2016.)
Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/8375-1/2016.)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
((M-1/7-86/2016.)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(121-10/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (1532-8/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (1752-3/2017.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(GY-02D/EPH/2754-4/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
(GY/NEP/00843-4/2016)
Csorna Város Polgármestere (4020-6/2016)
GYSEV Zrt (019913-1/2016.)
Vas Megyei Kormányhivatal Földművekésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály
T·P TALENT-PLAN Kft.

Észrevétel
Nem emel kifogást.
Nem emel kifogást.
Hozzájárul. (Papír alapon kéri a jóváhagyott
dokumentációt.)
Nem emel kifogást.
Hozzájárul.
Nem emel kifogást.

Nem emel kifogást.
Nem emel kifogást.
Eltérő véleményt közölt: a tervezési terület része
az Országos Ökológiai Hálózat pufferterület
övezetének. A környezeti hatásvizsgálati eljárás
lezárása után áll módjukban nyilatkozni.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárulta
után újabb nyilatkozatot küldött, amelyben a
módosítás elfogadását javasolja.
Hozzájárul. (Papír alapon kéri a jóváhagyott
dokumentációt.)
Nem emel kifogást.

Nem emel kifogást.
Nem emel kifogást.
Az egyéb szabályok betartása mellett az
módosításnak nincs akadálya.
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(VA/FEF01/7041-2/2016)
Kisfalud Község Önkormányzata (40-6/2016)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály (GYD-01/595-4/2016)
Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzati
Hivatal Megyei Főépítész (327-5/2016.)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(CS/32658-2/2016)

Nem emel kifogást.
Nem emel kifogást.

Nem emel kifogást. (Papír alapon kéri a
jóváhagyott dokumentációt.)
Nem emel kifogást.

Eltérő vélemény nem maradt fenn a módosítással kapcsolatban, lakosssági észrevétel nem érkezett.

2. A rendezési tervi módosítások leírása, a módosítások célja
A rendezési terv módosítással érintett terület:
A 0433/6 hrsz-ú erdőgazdasági terület.

T·P TALENT-PLAN Kft.
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A módosítás oka:
Az ingatlan kezelője kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy a 0433/6 hrsz-ú
gazdasági erdő terület felhasználású ingatlant különleges bányaterületté kívánja minősíteni,
mivel ott bányatelek létesítését kezdeményezi.
A módosítás célja:
A bányanyitás célja, elsősorban az erdőgazdaság területén lévő úthálózat felújításához és
karbantartásához megfelelő kavics és homok biztosítása, másodsorban a kitermelt
haszonanyag értékesítése.
A módosítás hatásai:
A módosítás hatására az útfelújításokhoz szükséges anyagokat az erdőgazdaság területén
belül tudják kitermelni.
A felszámolt erdőt „az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról” szóló
2009. évi XXXVII. törvény előírásai szerint pótolni szükséges.
Részlet a hatályos szerkezeti tervből:

Tervezett módosítás:

T·P TALENT-PLAN Kft.
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2. Kötelező alátámasztó munkarészek
Területrendezési Tervvel való összevetés
A településrendezési terv módosítása során a következő területrendezési dokumentumok kerületek
figyelembe vételre.
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.)

Országos Területrendezési Terv
Kapuvár erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes területfelhasználású térség és
települési térség országos területfelhasználási kategóriában érintett.
Kapuváron a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és egyedi
építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
-

gyorsforgalmi út
főút
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
országos jelentőségű csatorna
országos kerékpárút-törzshálózat eleme

T·P TALENT-PLAN Kft.
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Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTRT)
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Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével
hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 2010-ben felülvizsgált.
A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.

T·P TALENT-PLAN Kft.

9023 Györ, Richter J.u.11.;Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent-plan.hu

- 11 -

-K apuvár

rend ezési

t e r v m ó d o s í t á s _ M s z: 16066-

A Győr-Moson-Sopron megyei terv Kapuvár közigazgatási területét az alábbi területfelhasználási
kategóriákra osztja:
-

Erdőgazdálkodási térség 4660,74142434 ha
Mezőgazdálkodási térség 3850,13408931 ha
Városias települési térség 1083,34300074 ha
Vízgazdálkodási térség 2,06842627048 ha

A tervezett bányaterület erdőgazdálkodási térségben fekszik. Az erdőgazdálkodási térséget
legalább 85 %-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A módosítással érintett terület 62,8311 ha
Ez az erdőgazdálkodási terület 1,35 %, tehát kevesebb mint 15 %, így megfelel a megyei terv
előírásainak.

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve)

T·P TALENT-PLAN Kft.
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A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény 31/B. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv országos tervvel
való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes megyei tervben
szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük figyelembe:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- széleróziónak kitett terület övezete
- történeti települési terület övezete
Kapuvár a következő megyei övezetekben érintett:
-térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
-kiemeleten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
-ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
-magterület övezete
-ökológiai folyosó övezete
-pufferterület övezete
-erdőtelepítésre alkalmas teület övezete
-térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete
-rendszeresen belvízjárta terület övezete
-földtani veszélyforrás területének övezete

T·P TALENT-PLAN Kft.

9023 Györ, Richter J.u.11.;Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent-plan.hu

- 13 -

-K apuvár

T·P TALENT-PLAN Kft.

rend ezési

t e r v m ó d o s í t á s _ M s z: 16066-

9023 Györ, Richter J.u.11.;Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent-plan.hu

- 14 -

-K apuvár

rend ezési

t e r v m ó d o s í t á s _ M s z: 16066-

A tervezett módosítások a megyei tervi övezetek elhatározásaival nem ellentétesek.
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Közlekedésfejlesztési javaslat
A város rendezési tervének módosítása során a tervezett fejlesztések és módosítások a korábban
elhatározott közlekedéshálózati elképzeléseket jelentősen nem módosítják. A jelölt korrigálások
mind szabályozási szélességükben, mind úthálózati szerepükben betöltik a szerepüket, vagy egyedi
előírásokkal biztosíthatóak.

Közműfejlesztési javaslat
A város rendezési tervének módosítása során a tervezett fejlesztések és módosítások a korábban
megjelölt közműkapacitásokat nem módosítják, vagy egyedi előírásokkal biztosíthatóak.

Tájrendezés és környezetalakítás
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített tájrendezési alátámasztó munkarészek
változatlanul továbbra is érvényben maradnak.

Biológiai aktivitásérték
Az Étv. 8.§ (2) bek. b): újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a
település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet a település
közigazgatási területén.
Mivel jelen módosítás alatt nem került kijelölésre újonnan beépítésre szánt terület, ezért
nem kell biológiai aktivitásértéket számolni.
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