REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
Tel.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

FERTŐENDRÉD
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I.7.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dokumentálás dátuma:
Győr, 2022. január

Msz.: Rp.I.267-6

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
Tel.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.267-6

FERTŐENDRÉD
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁSA
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Felelős tervezők:

Kalmár Ágnes

Településrendezés

településtervező
városépítési és városgazdálkodási
szakmérnök

....................................................................
Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479

Szeredi Gábor

Településrendezés

településmérnök
közgazdász regionális fejlesztő

...................................................................
Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0653

Pekkerné Szabó Piroska

Településrendezés

okl. táj- és kertépítész
Tájrendezés, környezetalakítás
okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök
táj- és kertépítész vezető tervező
vezető településtervező
....................................................................
Tervezői névjegyzék szám.: TK 08-0073
Tervezői névjegyzék szám.: TT1 08-0073

Ferenczi Huba

Közműrendszer

okl. gépészmérnök
...............................................................................
Tervezői névjegyzék szám: TE-T-08-0253
TV-T-08-0253
TH-T-08-0253

Réder Tibor
okl. építőmérnök
okl. közlekedésépítő
szakmérnök

Közlekedési szakág
...............................................................................
Tervezői névjegyzék szám: Tkö 08-0133

Ügyvezető igazgató
Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor

Munkatárs
Szabó Lilla
GYŐR, 2022. január

Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai.

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
Tel.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.267-6

FERTŐENDRÉD
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK

Jóváhagyott munkarészek:
Szabályozási terv
Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról
Szabályozási és övezeti terv (fedvény 1)
Szabályozási tervek területi hatálya
Alátámasztó munkarész:
Műszaki leírás

SZ-J
SZ-H

M 1: 2 000
M 1: 25 000

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
Tel.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

Msz.: Rp.I.267-6

FERTŐENDRÉD
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁSA
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Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I.7.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 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. 8.) Korm.
rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9.
mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a
következő rendeletet alkotja:
1. § Fertőendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési
szabályzatról szóló 5/2005. (VII. 27.) rendelet (továbbiakban: R) 1. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A rendelet mellékletei:
a) 1. számú melléklet: Szabályozási terv című, MMI_R.04.02 munkaszámú, SZ-1, SZ2 tervek, kivéve a b)-d) bekezdés szerinti mellékleten módosítással érintett terület
határa jellel körülhatárolt területeket,
b) 2. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv/1M című, Rp.I.267-1
munkaszámú, SZT/1M/1, SZT/1M/2, SZT/1M/3 tervek a terveken módosítással
érintett terület határa jellel körülhatárolt területeken,
c) 3. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv (fedvény) című, Rp.I.267-3
munkaszámú, SZ-J terv a terven szabályozott terület határa jellel körülhatárolt
területen,
d) 4. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv (fedvény 1) című, Rp.I.267-6
munkaszámú, SZ-J terv a terven módosítással érintett terület határa jellel
körülhatárolt területen,
e) 5. számú melléklet: Szabályozási tervek területi hatálya című, Rp.I.267-6
munkaszámú, SZ-H terv.
2. § A R. 5. §-a kiegészül a következő (19) bekezdéssel:
(19) A falusias lakóterület telkein lakásonként egy gépjármű elhelyezését kell telken
belül biztosítani.

6

3. § A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
(4) A Gksz O5020 jelű építési övezet előírásai:
7,52500

a) beépítési mód:
b) építési hely határa:

c)
d)
e)
f)

oldalhatáron álló
előkert: SZ-J terv szerint azzal, hogy
az előkertben építmény a meglévő,
építési hely határán kívülre eső és
felújítható épület kivételével nem
állhat
oldalkert: 6,0 m
hátsókert: 6,0 m
megengedett legnagyobb beépítettség:
50%
kialakítandó legkisebb zöldfelület:
20%
megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 m
alakítható legkisebb telekterület:
2500 m2

4. § Hatályát veszti a R.
1. 7. § (5) bekezdése,
2. 22. § (2) bekezdésében lévő táblázat 85-ös számú út, valamint Tercia-Határállomási
út megnevezésű közutakra vonatkozó, Tervezett szabályozási szélesség (m) oszlopában
szereplő értéke.
5. § Ez a rendelet 2021... napján lép hatályba.
Horváth Attiláné
polgármester

Kristófné dr. Bors Beatrix
jegyző

Ezen rendeletet Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. …..
napján tartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja:
Fertőendréd, 2021. ….
Kristófné dr. Bors Beatrix
jegyző
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1. Előzmények
1.1. Megbízási előzmények
Fertőendréd Község Önkormányzata még 2019. évben döntött arról, hogy a Tercia
étterem területét érintően módosíttatja településrendezési tervét. Az akkori, Rp.I.267-4
munkaszámú eljárás során jóváhagyott terv szabályozási tervlapját törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatását követően a Kúria 2021. évi döntésével megsemmisítette.
Az önkormányzat az állami főépítész állásfoglalása alapján az egyeztetési és a felügyeleti
eljárás során előírt tartalommal rendezési tervének újbóli elkészítését kérte.
Az ún. előzmény iratokat a terviratok fejezet tartalmazza.
A módosítás célja tehát a Tercia étterem telkének ismételt rendezése akként és azzal,
hogy
- az érintett utak szabályozási szélessége csökkenthető,
- a közterület határa a korábban kialakult ingatlanjogi telekhatároknak megfelelően
kerüljön megállapításra, de a 85. sz. út esetében, annak tengelyétől mért 20,0 méteren
belül építmény nem helyezhető el, az építési hely előkerti határát e szempont szerint kell
meghatározni,
- a teleknek az országos mellékúttal, valamint kiszolgáló úttal határos részén pedig 5,0
méteres előkertet kell kijelölni.
Mivel a Tercia étterem telkét érintő főút és országos mellékutak szélessége csökkenthető,
a terv a 2005. évben szabályozott terület határáig terjedően vizsgálja és rendezi az érintett
utak szélességét, figyelemmel az Útügy 2021. évi véleményezési eljárásban adott
véleményére. A módosítással érintett határa terület így az étterem telkén túli területre is
kiterjed.
A tervezési feladat elvégzésére a Regioplan Kft. kapott megbízást.
1.2. A tervezési eljárás folyamata
A településrendezési terv módosítása az előzményiratok alapján ún. egyszerűsített
eljárásban kerül rendezésre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
előírása szerint, az állami főépítész állásfoglalása alapján.
2. Helyzetfeltárás
2.1. Hatályos terület- és településfejlesztési döntések
Arculati kézikönyv, településkép védelméről szóló rendelet
Jelen változtatás a 95/2017. (XII.19.) KT. határozattal jóváhagyott településképi arculati
kézikönyvvel, valamint a 20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelettel megalkotott
településkép védelméről szóló rendelettel nem ellentétes.
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Település- és területrendezési tervek
Fertőendréd község hatályos településszerkezeti tervét a 46/2005. (VII.25.) számú
határozattal, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét az 5/2005. (VII.27.) sz.
rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete. A teljes külterületet szabályozó
tervlap nem készült, csupán a belterület környezetéhez tartozó területek, így például a
jelen tervezéssel érintett területek kerültek rendezésre. A jelen tervhez készített
Szabályozási tervek területi hatálya című tervlapon a tervek területi hatálya jól látható.
A jóváhagyás óta eltelt időszakban 2016-ban a Süttöri utca folytatásában lévő területet és
egy gazdasági területet érintően; 2017-ben és 2019-ben az M85 jelű gyorsforgalmi út
kialakíthatósága érdekében, majd 2019-2020. évben a Tercia étterem telkét érintően
került sor a rendezési terv módosítására.
A 2019-2020. évi, Rp.I.267-4 munkaszámon lezajlott eljárás során az állami főépítészi
iroda állásfoglalásában rögzítette, hogy a 85. számú főút esetében a szabályozási
szélesség csökkenthető, azonban a főút tengelyétől mért 20 méteres távolságon belül
épület, építmény nem helyezhető el, hivatkozva az OTÉK 26. §-ában rögzítettekre. Az
ezen követelmény előírása nélküli tartalommal 2020. év elején jóváhagyott tervekkel
kapcsolatban az állami főépítészi iroda törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett.
Az eljárás végül a Kúria Köf.5.035/2020/3. számú határozatával zárult le, mely a helyi
építési szabályzat 4. számú mellékletét megsemmisítette, de a helyi építési szabályzat
egyéb rendelkezéseit nem érintette döntésében.
Az Országos Területrendezési Terv

Országos Területrendezési Terv
Kivonat „Az Ország Szerkezeti Terve” című tervlapból

Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvényt (továbbiakban:
OTrT, vagy törvény). A 2019. március 15-étől hatályos törvény az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. helyébe lépett. A törvény alapján
megalkotásra került és hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és
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alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (a
fejezetben a továbbiakban MvM rendelet).
Az országos övezetek közül az ökológiai hálózat, valamint a jó termőhelyi adottságú
szántók övezete határolja a módosítással érintett, étteremnek helyt adó területeket, de
nem fedi azokat és a módosítást nem akadályozza.
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) annak 2005. évi
megállapítását és 2010. évi módosítását követően 2020. évben, felülvizsgálatot követően
a közgyűlés elnöke az 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendeletével és a 15/2020. (V.5.)
számú határozatával hagyta jóvá. Jelen fejezet ezen jóváhagyott terv alapján készült.

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve
Kivonat a Térségi szerkezeti tervből

A megyei terv a fejlesztéssel érintett területet települési térségbe sorolja, az érintett utak
területét közlekedési területként jelöli.
A megyei terv mellékletei alapján a fejlesztési területet az alábbiak szerint érintik az
egyes övezetek:
1. Ökológiai hálózat
-magterületének övezete: nem érinti
-az ökológiai folyosó övezete: határolja, de nem fedi
-az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érinti
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók
övezete: a jó termőhelyi határolja, de nem fedi
3. Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érinti
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4. Tájképvédelmi terület övezete: nem érinti
5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete által érintett
települések: nem érinti
6. Vízminőség-védelmi terület övezete: nem érinti
7. Nagyvízi meder övezete: nem érinti
8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település: nem érinti
9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: nem érinti
10. Rendszeresen belívzjárta terület övezete: nem érinti
11. Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések: a teljes település
érintett
12. Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete: nem érinti
13. Natúrparkok övezete: nem érinti
14. Natura 2000 területek övezete: nem érinti
15. Árvízi kockázatkezelési terület övezete: nem érinti
16. Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete: határolja,
de nem fedi
17. Széleróziónak kitett terület övezete: nem érinti
18. Belső periféria övezete: a teljes település érintett
19. Megyei innovációs központok övezete: nem érinti
20. Sopron-Fertő-Hanság kiemelt turisztikai fejlesztési térség övezete: nem érinti
Az övezeti érintettség nem befolyásolja a tervezett módosítást.
Közlekedésfejlesztési elhatározások
A módosítással érintett utak területbővítéssel járó fejlesztését 2021. év második feléig
nem tartalmazták területrendezési és egyéb, közlekedésfejlesztési tervek, ezért a hatályos
terven jelölt közterület-bővítés megszüntetése nem volt ellentétes fejlesztési tervvel.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelen eljárás véleményezi szakaszában azonban
tájékoztatta a települési önkormányzatot, hogy társaságuk megbízásából a Pannonway
Építő Kft. készíti a Vitnyéd - Fertőendréd települések közötti kerékpárút terveit. A
kerékpárút szerepel a „Térségi kerékpárút fejlesztési Program”-ban.
Az irodánkhoz eljuttatott tervek alapján a kerékpárút a 8517 j. utat érinti, valamint a 85
sz. Győr-Nagycenk másodrendű főút szelvényezés szerinti jobboldalán kerül kialakításra.
A hatályos tervek alapján az állapítható meg, hogy a kerékpárút a 2005. évben az érintett
utakra megállapított közterület bővítési területen belül halad, kivéve az utak csomóponti
területét. Nyugati irányban továbbhaladva, a 2016. évi és 2017. évi módosítási terület
(M85) esetében már a szabályozási vonalon kívül vezet a tervezett út, így a vonatkozó
tervek módosítására lesz szükség.
Jelen eljárásban, az érintett államigazgatási szerv véleménye és a testületi döntés alapján
- a véleményezési eljárásban már módosítással érintett területre kiterjedően - a kerékpárút
figyelembe vételre kerül.
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatszolgáltatása alapján a Regioplan Kft. szerkesztése

REGIOPLAN KFT

FERTŐENDRÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
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2.2. A terület bemutatása
A változtatással elsődlegesen érintett éttermi terület a 85. számú II. rendű országos főút
mellett, ezen út, valamint a 8517 jelű országos mellékút által közvetlenül határoltan
helyezkedik el, közel a Fertőendrédre (Fertődre) vezető 8518 jelű országos mellékúthoz.
Az országos mellékút és a kiszolgáló út irányába kapubehajtóval rendelkezik.
A területen 1989-ben hozta létre a Tercia étteremhálózat első tagját. A légi felvételek
tanúsága szerint már 2002. évben a ma látható fő épületállománnyal rendelkezett.
Az étterem épületeinek többségét a telekhatárra, vagy attól kis távolságra építették ki. A
kialakult előkert így a 85. sz. út felől 0 méter.
2008. évben, a 85. számú út tehermentesítésére megkezdődött az M85 jelű autóút építése.
Az enesei elkerülő szakasz 2011-ben, a Kóny-Győr szakasz, valamint a Csorna-keletKóny szakasz 2015-ben, a Csorna elkerülő szakasz 2015, 2017-ben került átadásra. 2021.
év június hónapban átadásra került a Sopron-kelet és Balf közötti szakasza is,
megteremtve ezzel Sopron és Győr összefüggő gyorsforgalmi úti kapcsolatát.
A Tercia étterem területe

forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep

A 8518 j. Fertőendrédre vezető út szabályozási szélességét a 2016. évi tervmódosítás
érintette a következőkben bemutatottak szerint.
A 8517 j. út és a 85. sz. főút mentén fejlesztés nem történt, a 2005. évben megállapított
rendezési terv alapján telekalakításra, az utak bővítésére nem került sor.
.
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Az étterem és környezetének területe

forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep

Fertőendréd község településképi arculati kézikönyve szerint:
„A Fertőendréd mellett futó főútvonal mindig is fontos szerepet játszott a település
életében. Már évszázadok óta ez az útvonal biztosítja a fő összeköttetést Sopron és Győr
között. A falu fontos csomóponti helyen fekszik, hiszen Sopron felé haladva itt nyílik
először lehetőség arra, hogy a fertőparti települések felé vegyük az irányt. Magától
értetődő tehát, hogy az áthaladó forgalomból származó bevételek lehetőségére már az
előző generációk is felfigyeltek. Ennek érdekében épült fogadó és kocsma a település déli
határán. A napjainkban is működő vendéglátóhely már régóta nyújt felfrissülést a
megfáradt utazóknak.”

A Győri út külterületi szakasza 2019. év végén
(az éttermet nyugatról határoló út)
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A 8517 jelű országos mellékút szakasza 2019. év végén
(az éttermet keleti irányból határoló út)

Kivonat a 2005. évi szabályozási tervből
A település 2005. évben jóváhagyott terve a közutak szabályozási szélességét az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendeletben foglaltakat alapul véve úgy állapította meg, hogy a 85. számú főút
esetén 40 m-es, az országos mellékutak esetén 30 méteres, a gyűjtő utak esetén 22
méteres szabályozási szélességet jelölt. Az előírt szélességeket a meglévő útterületek
kétoldali, azonos mértékű kötelező érvényű bővítésével biztosította.
Az így jelölt bővítés a Tercia étterem esetében nemcsak a már korábban beépített telkek
egy jelentős nagyságú részét érintette, de a meglévő épületeket is metszette (ezzel bontási
kötelezettséget határozott meg, hisz az épület egy részét közterületbe sorolta).
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Külterület szabályozás nem készült, csak a belterülethez kapcsolódó, a tervlapon még
látszódó külterületi részek kerültek rendezésre. Így a 85. számú út esetében annak
bővítéssel érintett szakasza keleti irányban csak a tervlapon jelölt terület határáig terjedt,
az útbővítést eddig rendezte a terv (ahogy a kivonaton szereplő egyéb utak esetében is
csak elindításra került a szélesítés, folytatás nélkül).
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Kivonat a 2005. évi szabályozási tervből
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Kivonat a 2016. évi szabályozási tervből
A 2016. évi terv a Tercia étteremtől nyugatra eső, a 8518 jelű országos mellékút mentén
elhelyezkedő területen jelölt ki gazdasági telephely számára területet. Ez a terv már nem
jelölte a 85. számú út érintett szakaszának bővítését, továbbá a 8518 jelű út bővítési
területét is újraszabályozta.
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Kivonat a 2005. évi szerkezeti tervből

Kivonat a 2016. évi szerkezeti tervből
A településszerkezeti terv az étterem területét gazdasági területbe sorolta.
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2.3. Az épített környezet vizsgálata
Örökségi értékek
A hatályos tervek szerint a változtatással érintett területen régészeti lelőhely található. A
terület gondozott zöldfelület, egy részén játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre. A
változtatással érintett területen, amennyiben a földmunkával járó tevékenység közben
lelőhely kerülne elő, úgy a vonatkozó, a kulturális örökség védelméről szóló jogszabály
figyelembevételével kell eljárni, vagyis elsőként a tevékenységet fel kell függeszteni és
értesíteni kell a jegyző útján a hatóságot.
2.4. Környezet- és természetvédelem, tájrendezés
A változtatás alá vont területen védett és védelemre tervezett természeti terület,
tájképvédelmi terület nem található.
2.5. Közlekedés és közműellátás
A Tercia étterem területe a 85. számú II. rendű országos főút, valamint a 8517 jelű
országos mellékút, valamint egy kiszolgáló út által határoltan helyezkedik el. Az
országos mellékút és a kiszolgáló út irányába kapubehajtóval rendelkezik.
Mindhárom út esetében a 2005. évben hatályos tervek azok bővítését tartalmazzák az
OTÉK azon előírását alkalmazva, mely szerint: 26. § (2) A közút, a vasút elhelyezése
céljára – más jogszabályi előírás hiányában – legalább a következő szélességű építési
területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők figyelembe vételével:
a) gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) esetén 60 m,
b) főút esetén 40 m,
c) országos mellékút esetén 30 m,
d) helyi gyűjtőút esetén 22 m,
A Fertőendrédre (Fertődre) vezető 8518 jelű országos mellékút a terület közelében vezet.
Déli irányból vasútvonal, valamint az M85 jelű autóút határolja a változtatással érintett
területet.
2008. évben, a 85. számú út tehermentesítésére megkezdődött az M85 jelű autóút építése.
Az enesei elkerülő szakasz 2011-ben, a Kóny-Győr szakasz, valamint a Csorna-keletKóny szakasz 2015-ben, a Csorna elkerülő szakasz 2015, 2017-ben került átadásra. 2021.
év június hónapban átadásra került a Sopron-kelet és Balf közötti szakasza is,
megteremtve ezzel Sopron és Győr összefüggő gyorsforgalmi úti kapcsolatát.
A 85. számú út esetében a 40 m-es szabályozási szélesség az igazgatási határig, valamint
a tervlapon jelölt terület határáig terjed, azt a szomszédos települések rendezési terve
nem tartalmazza, az utat meglévő szélességgel veszik figyelembe.
A 267-4 munkaszámú eljárás során megállapításra került, hogy az érintett utak ezen
előírás alapján meghatározott szabályozási szélessége csökkenthető, az a telekhatárra
igazítható. Az akkori módosítás ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási
Főosztály Útügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Útügyi Osztály, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kifogást nem emelt.
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Az éttermet keletről és nyugatról határoló utak esetében a meglévő, megmaradó
szabályozási szélesség megfelelősége a következő mintakeresztszelvényekkel került
igazolásra.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelen eljárás véleményezi szakaszában arról tájékoztatta
a települési önkormányzatot, hogy társaságuk megbízásából a Pannonway Építő Kft.
készíti a Vitnyéd - Fertőendréd települések közötti kerékpárút terveit. A kerékpárút
szerepel a „Térségi kerékpárút fejlesztési Program”-ban.
Az irodánkhoz eljuttatott tervek alapján a kerékpárút a 8517 j. utat érinti, valamint a 85
sz. Győr-Nagycenk másodrendű főút szelvényezés szerinti jobboldalán kerül kialakításra.

A hatályos tervek alapján az állapítható meg, hogy a kerékpárút a 2005. évben az érintett
utakra megállapított közterület bővítési területen belül halad, kivéve az utak csomóponti
területét. Nyugati irányban továbbhaladva, a 2016. évi és 2017. évi módosítási terület
(M85) esetében már a szabályozási vonalon kívül vezet a tervezett út, így a vonatkozó
tervek módosítására lesz szükség.

24

Jelen eljárásban, az érintett államigazgatási szerv véleménye és a testületi döntés alapján
a módosítással érintett területre kiterjedően a kerékpárút figyelembe vételre kerül.
A tervezett módosítás a terület közműellátását, a keletkező hulladék elszállítását nem
befolyásolja, azt nem érinti.
3. Helyzetelemző- és értékelő munkarész
3.1. Vizsgálati megállapítások összegzése, fejlesztést befolyásoló hatása
A módosítás területrendezési tervek elhatározásaival és településfejlesztési célokkal nem
ellentétes. A megelőző módosítás során, valamint az annak kapcsán lefolytatott
törvényességi felügyeleti eljárás során rögzítésre került, hogy az érintett utak
szabályozási szélessége csökkenthető, de a 85. számú főút esetében, annak tengelyétől
számított 20-20 méteren belül épület, építmény nem helyezhető el. A módosításnak
földrajzi, természeti, örökségvédelmi, közlekedési, közműellátási szempontból akadálya
nincs.
Az államigazgatási szervi vélemény és az önkormányzat képviselő-testületének döntése
értelmében, mivel a kerékpárút rövid szakasza érinti a tervezési területet, annak terve
figyelembe vételre kerül.
4. Változtatások bemutatása
4.1. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása
A 85. számú, a 8517 jelű, valamint a kiszolgáló út (Győri út) módosítással érintett
szakaszának szélességét a szabályozási terv meglévő, megmaradóként jelöli, kivéve azok
kerékpárúttal érintett szakaszát.
A 85. számú út légi felvétel alapján meghatározott (egyéb forrásból azok nem állnak
rendelkezésre) tengelyétől mérten 20,0 méterre került kijelölésre az építési hely határa, a
Győri úttól és a 8517 jelű úttól pedig 5,0 m-re az állami főépítészi egyeztetéseken és az
előzményiratokban rögzítettek szerint. Egy-egy jellemző helyen az érintett utak meglévő,
tényleges szélessége jelölésre került a szabályozási terven.
Az OTÉK előkertre vonatkozó rendelkezései az előzmény iratok értelmében szigorításra
kerültek azzal, hogy az előkertben új építmény nem helyezhető el, oda új épület része
sem nyúlhat be. A meglévő, építési hely határán kívül álló építmény ugyanakkor
felújítható. (Az OTÉK az 5,0 m-t meghaladó előkert esetén megengedi, hogy oda
épületrész benyúljon.)
A kerékpárút a módosítással érintett területen figyelembe vételre került, mind a 8517 jelű
út, mind a 85. számú út szélessége a megküldött tervek alapján került megállapításra.
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5. A módosítás hatásai
5.1. Örökségvédelem
A hatályos terv a tervezési területen lévő régészeti lelőhelyre is útbővítést jelölt. Ennek
megszüntetése az örökségi elemek megőrzését segítheti. A lelőhely jelenlegi,
zöldfelületként való fenntartása az örökségi elem fennmaradását segítheti.
5.2. Környezet- és természetvédelem, tájrendezés
A módosítás alá vont területen védett érték nem található, a módosítás jellegéből
adódóan a környezetre, tájra, természetvédelemre hatással nem lesz.
5.3. Közlekedés és közműellátás, hulladék gazdálkodás
A módosítás a kialakult közlekedés- és közműhálózatot nem érinti. Mivel az érintett utak
területbővítéssel járó fejlesztését a 2021. november hónapban megismert
kerékpárúttervek kivételével nem tartalmazzák területrendezési és egyéb,
közlekedésfejlesztési tervek, ezért a hatályos terven jelölt közterület-bővítés
megszüntetése – kivéve a kerékpárúttal érintett szakaszt - nem ellentétes fejlesztési
tervvel. A terület feltárása a meglévő hálózatról ma és a jövőben is feltárható.
A módosítás nem eredményezi a beépítettség és a burkolt felületek növekedését, így nem
keletkeztet többlet ivóvíz, illetve energia fogyasztást, valamint nem eredményezi a
területről összegyűlő szennyvíz és csapadékvíz mennyiségének növekedését. Nem jár a
kibocsátott hulladék mennyiségének növekedésével.
6. Mellékletek
1. melléklet: A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi
követelményei
Fertőendréd község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§, valamint 5. §, 9.§ és
11.§-ában előírtaknak megfelelően a tartalmi elemek tekintetében az alábbi javaslatot
teszem:
A módosítás összefoglalása:
A módosítás célja a Tercia étterem telkének ismételt rendezése akként, hogy az érintett
utak szabályozási szélessége csökkenthető, a közterület határa a korábban kialakult
ingatlanjogi telekhatároknak megfelelően kerüljön megállapításra, de a 85. sz. út
esetében, annak tengelyétől mért 20,0 méteren belül építmény nem helyezhető el, az
építési hely előkerti határát e szempont szerint kell meghatározni, a teleknek az országos
mellékúttal, valamint kiszolgáló úttal határos részén pedig 5,0 méteres előkertet kell
kijelölni.
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A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei
Elkészítendő, vagy
elhagyható-e a tartalmi
elem?

Munkarész
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
Településhálózati összefüggések, a település
helye a településhálózatban, térségi
1.1.
kapcsolatok
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A
területfejlesztési
dokumentumokkal
összefüggések vizsgálata

Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
való

A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata
A szomszédos települések hatályos
településszerkezeti terveinek – az adott település
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó
megállapításai
Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
A település településrendezési tervi előzményeinek
vizsgálata

Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elkészítendő.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elkészítendő.
Elkészítendő.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.

1.7.

A település társadalma

1.8.

A település humán infrastruktúrája

1.9.

A település gazdasága

1.10.

Az önkormányzat gazdálkodása, a
településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere

1.11.

Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város
települési szolgáltatások

1.12.

A táji és természeti adottságok vizsgálata

1.13.

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

1.14.
1.15.
1.16.

Az épített környezet vizsgálata
Közlekedés
Közművesítés

Elkészítendő.
Elkészítendő.
Elkészítendő.

1.17.

Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.

1.18.

Katasztrófavédelem (területfelhasználást,
beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)

1.19.

Ásványi nyersanyag lelőhely

1.20.

Városi klíma

Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.

Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a tervezett
módosítás nem érinti.
Elhagyható, a település nem
érintett ezen kérdésben.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1.

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése

Elkészítendő.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1.

A helyzetelemzés eredményeinek értékelése,
szintézis

3.2.

Problématérkép/értéktérkép

3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

Elkészítendő.
Elhagyható, a település nem
érintett ezen kérdésben.
Elhagyható, a település nem
érintett ezen kérdésben.

Az elhagyott tartalmi elemek indoklása:
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt tartalmi elemek közül a
módosítás jellegéből adódóan nem érinti a településhálózati összefüggéseket, a település
társadalmi-, humán- és gazdasági rendszerét, az önkormányzat gazdálkodását, a
zöldfelületi rendszert, nem vet fel környezetvédelmi, természetvédelmi,
katasztrófavédelmi kérdéseket, nem érint ásványi nyersanyag lelőhelyet. A település
méretéből és községi státuszából adódóan elhagyható az okos város települési
szolgáltatások, valamint a városi klíma elemzésének bemutatása. A településen nincs
szegregált településrész, így annak lehatárolása, esélyegyenlőség biztosítása vizsgálatok
elvégzése nem indokolt.
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Az alátámasztó javaslat tartalmi követelményei
Munkarész

3.

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

4.
10.
14.
15.

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
2. SZAKÁGI JAVASLATOK
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

20.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

24.
32.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

37.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

38.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

39.
40.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
8. BEÉPÍTÉSI TERV

41.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Elkészítendő, vagy
elhagyható-e a
tartalmi elem?
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elkészítendő.
Elkészítendő.

Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elkészítendő.
Elhagyható. a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elkészítendő.
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
Elhagyható, a
módosítás a javaslati
pontot nem érinti.
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Az elhagyott tartalmi elemek indoklása:
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt tartalmi elemek közül a
környezetalakítás terve, a szakági javaslatok közül a tájrendezési javaslat elkészítése
továbbá a zöldfelületi rendszer fejlesztése, a közművesítési javaslatok bemutatása,
valamint beépítési terv elkészítése elhagyható, mivel a módosítás ezen területeket nem
érinti. Környezeti hatásokat nem érint a módosítás, környezeti értékelésre nem kötelezett.
Győr, 2021. június 2.
megbízott önkormányzati főépítész

7. Terviratok
1. Előzmény iratok
2. A véleményezési eljárás iratai
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1. Előzmény iratok
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2. A véleményezési eljárás iratai
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