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1. ELŐZMÉNYEK 

Babót községÖnkormányzata Képviselő-testülete településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő telepü-
lésrendezési eszközeiben rögzítettek alapján, az érintett területekre vonatkozóan módosítani kívánja a hatályos 
településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és ennek mellékleteit képező szabályozási terveit5 
területet érintően a következőkben részletezettek szerint. 

A tervezési feladat elkészítésével Babót Község Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, 
Építészeti Kft.-ét bízta meg. 

Babót Község közigazgatási területének egészére 2015-2016. évben készültek el a településrendezési esz-
közök.A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet alapján a koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -értékelő munkarész, 
összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzte meg.Babót község önkormányzat képviselő-testülete 
113/2015. (XII. 18.) határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, és 
elfogadta a település fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert. Következő lépésként készült el a 
település fejlesztési célkitűzései és a község településrendezési tervének megalapozása céljából a Településfej-
lesztési koncepció (készítette: TÉR-t-REND Kft. - Ecorys Magyarország Kft.), melyet a képviselő-testület a 
32/2016. (ll. 26.) határozatával fogadott el.A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök meg-
alapozása céljából, és azok alátámasztásaként Örökségvédelmi hatástanulmány készült a 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet előírásai alapján, annak 12. mellékletében meghatározott tartalommal.  

A fenti dokumentációkra alapozva, azokkal összhangban készült el a község Településszerkezeti terve, amit a 
képviselő-testület 110/2016. (X. 21.) határozatával fogadott el. Ezzel párhuzamosan készült el és került elfoga-
dásra Babót községhelyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint 
annak mellékleteként a szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb kidolgozásban a központi belterületre 
(készítette: TÉR-t-REND Kft.). Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet szerinti külön Környezeti vizsgálat és értékelés készült.  

A teljes településre elkészített tervet azóta egyszer, 2017-ben módosították, az M85 gyorsforgalmi út nyomvona-
lának pontosítása miatt, amely a külterület déli részén húzódik, a tervmódosítást az 51/2017. (IV. 28.) ÖKT szá-
mú határozattal és a 4/2017. (IV.28.)Önkormányzati rendelettel hagyták jóvá. A jóváhagyott dokumentáció egy-
séges szerkezetben került dokumentálásra, ez a rajzi anyag képezi a jelen módosítás alapját. 

A módosítási igények a településfejlesztési koncepció elhatározásait és a településszerkezeti terv koncepcionális 
javaslatait nem érintik. Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a településszerkezeti 
terven jelölt területfelhasználási egységek módosítása, valamint az ennek megfelelő építési jog biztosítása.  

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tervi módosítások tekintetében a módosítások által lehatárolt 
területet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 32. § 
(6) bekezdés a) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, így atelepülésrendezési eszköz mó-
dosításának egyeztetése történhet tárgyalásos eljárásszerint. 

A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatás kérés a teljes közigazgatási területre 
vonatkozó felülvizsgálat kapcsán megtörtént, a rendelkezésre bocsátott, releváns adatok jelen módosítás kap-
csán is figyelembe vételre kerültek. 

A településrendezési eszközök készítésével egyidejűleg zajlott a véleményeztetés a partnerségi egyeztetés sze-
rinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint gazdálkodó szervezetek, stb.) A partner-
ségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 8/2017. (VI. 30.) rendeletével döntött.  

A településrendezési eszközök módosítási dokumentációja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettartalmi előírá-
sainak és 6. melléklet szerinti jelmagyarázatánakmegfelelően, valamint az OTÉK 2018. 04. 10-én hatályos 
településrendezési követelményekre és építmények elhelyezésére vonatkozó előírások figyelembe 
vételévelkészült.  

Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így településszerkezeti terv módosítását és a 
módosítás leírását, a területi mérleg változást az érintett területek kapcsán, az építési szabályzat módosítását és 
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ennek mellékleteként a szabályozási terv módosítását, valamint ezekhez készült közös alátámasztó munkaré-
szeket. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálatot a módosítás várható hatása 
szerinti területre kell elkészíteni, illetve a már elkészült megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot aktuali-
zálni, kiegészíteni a tervmódosítással kapcsolatban. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdé-
se értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti 
környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell 
eldönteni. A környezeti szempontból releváns módosításokhoz, a két bányaterület kijelölésre vonatkozóankülön 
környezeti vizsgálat készült(készítette: Kappel Gizella, okl. bányamérnök, 2018 március), amelyet mellékelten 
csatolunk. A többi módosításra nézve a környezeti vizsgálat lefolytatása önkormányzat véleménye szerint 
nem szükséges. 

A teljeskörű felülvizsgálat kapcsán a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz 
szintén készült Örökségvédelmi hatástanulmány 2016-ban. Örökségvédelmi hatástanulmány nem készül, 
mivel új beépítésre szánt terület kijelölés régészeti lelőhelyeket, védett értékeket nem érint. A rendezés alá vont 
terület műemlékvédelmi szempontból nem érintett. 

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként 
átadott digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával. Az alaptérkép topográfiai térkép alapján egé-
szült ki magassági adatokkal, szintvonalakkal. 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során az alábbi adatszolgáltatásaként kapott, dokumentációk 
kerültek figyelembe vételre és felhasználásra: 

– Talajvizsgálati jelentés a 9351 Babót, Ady Endre u. és Sport u. szegletében található fejlesztési terü-
let talajmechanikai vizsgálatáról (készítette: Átrium Tervező, Vállalkozó Mérnök Iroda KFT. Kovács 
János okl. építőmérnök) 

– Babót 028/32;56, 033, 034/1;2;3, 035, 039 hrsz Kutatási engedély iránti kérelem, 

– Babót 043/3, 043/8-9-10-11, 044 hrsz Kutatási engedély iránti kérelem, 

2. MÓDOSÍTÁS CÉLJA, INDOKLÁSA 

A település külterületén három helyen, a belterületét érintően két ponton felmerült az önkormányzat és a tulajdo-
nosok részéről a hatályos településrendezési eszközök jelenlegi besorolásának módosítása.  

A településrendezési eszközök módosításai az alábbiak:  

1. Babót belterület déli részén, meglévő horgásztó és környezete a hatályos szabályozási terven 899, 901/1-
10 hrsz-ú ingatlanokat érintően a jelenlegi „hétvégi házas üdülő építési övezet” változzon „üdülőházas építési 
övezetre”. A módosítás célja, hogy a terület a jövőben kempingként és üdülőterületként legyen hasznosítható. 

2.Babót belterülettől keletre a 043/3, 043/8-10 és 044 hrsz-ú ingatlanok általános mezőgazdasági övezetből a 
jelenlegi HÉSZ szerinti „nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet (Kb-B)” besorolásba kerüljenek át 
bányászati tevékenység további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében.  

3.   Babót külterületén, a Szárföldi közigazgatási határon a 028/56, 034/1-3, és 039 hrsz-ú ingatlanok általános 
mezőgazdasági övezetből a jelenlegi HÉSZ szerinti „nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet (Kb-
B)” besorolásba kerüljenek át bányászati tevékenység további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében. 
A térségben Szárföld területén meglévő bányák üzemelnek, a kitermelés itt is ehhez hasonlóan valósulna meg. 

4.    Babót belterülettől délre, a tervezett M85 és a település beépített területe között a 0140/2-3 és a 0140/17 
hrsz-ú ingatlanok a jelenlegi általános mezőgazdasági övezeti besorolásból a „kereskedelmi szolgáltató gazda-
sági övezeti” besorolásba kerülnek, gazdasági tevékenység megvalósítása érdekében. 

5.    A Babót központjában a 175 hrsz-ú jelenleg zöldterület, közkert övezeti besorolásban lévő ingatlan társas-
ház elhelyezésére is alkalmas beépítésre szánt építési övezetre változzon.  
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3. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok megszab-
ják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési eszközök moz-
gásterét is, mivel az összhang megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési) 
rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak, az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a ma-
gasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve 
megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén 
települési területfelhasználási egységeket1 lehet kijelölni, az országos és térségi övezetek területi lehatárolásának 
figyelembevételével, pontosításával. 

Babót község esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT) és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervvel2 (GYMSTrT) az összhangot a településszintű település-
szerkezeti terv biztosítja. Jelen terv keretében a területhasználat 5 esetben változik a településen. A tervezett 
módosítások a területrendezési tervekkel való összhangját az alábbiakban igazoljuk. 

3.1. Országos területrendezési terv 

Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és 
az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos területfelhasználási kategóriák területi lehatá-
rolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervekben, valamint az 
érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani. 

                                                
1Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatá-
rozottak szerint 
2 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron megye területrende-
zési tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról 
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Az OTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként Babót közigazgatási területére vo-
natkozóan a következőket tartalmazza: 

 a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85-
ös tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvona-
lon halad, Babót belterületétől délre.  

 a közigazgatási terület északi határán halad a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút,Győr tér-
sége (1. sz. főút)–Csorna--Kapuvár-Nagycenk (84.sz. főút)- nyomvonalon, mint főút, a településszerke-
zeti terv meglévő hálózati elemként jeleníti meg, mint országos főút, Babót közigazgatási területén a 85. 
számú főútnak és a tervezett M85 gyorsforgalmi út közvetlen összekötetése nincs. 

 a szerkezeti terv jelöli a 8. sz. Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati vasútvonalat, a te-
lepülésszerkezeti terv a meglévő vasútterületet, mint kötöttpályás közlekedési elem szerepelteti. 

 Babót térségében halad a 614 j. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak földgázszállító há-
lózati rendszerhez tartozó távvezeték, a településszerkezeti terv jelöli a nyomvonalat annak védőtávol-
ságával,  

 közigazgatási terület nyugati határán halad a Kis-Rába, mint országos jelentőségű csatorna, a telepü-
lésszerkezeti terv vízgazdálkodási területként szerepelteti a Kis-Rába területét,  

Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a közigazgatási terület délnyugati részén (Rába-erdő, 
Iharosi-erdő) és déli részén (Babót-erdő és Falu-hely) található erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe kerül-
tek. A közigazgatási terület nyugati és keleti része jellemzően mezőgazdasági térségbe, a középső sávjába eső 
területek jellemzően vegyes terület-felhasználású térségbe tartoznak. A továbbtervezés során ezek a területek 
a megyei területrendezési terv módosítása kapcsán, elsősorban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vegyes 
területfelhasználású megyei területfelhasználási kategóriába sorolható. Az OTrT besorolása szerint a települési 
térsége mérete alapján a "100-500ha" közötti települések közé tartozik. 

Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv, és a tele-
pülésszerkezeti terv pontosíthatja a jogszabályban meghatározott keretek között, az adatszolgáltatásra kötelezett 
államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján. Az előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási 
szervek megkeresésére a település teljes közigazgatási területét lefedő településrendezési eszközök készítése 
(2016.) során került sor. 

A közigazgatási terület, országos övezetekkel történő érintettségét az alábbi kivágatok, mutatják be: 

 
 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ORSZÁGOS ÖVEZETEI - KIVÁGATOK 
3/1. melléklet: az országos ökológiai hálózat övezetéről 

 

A közigazgatási terület érintett az országos ökológiai hálózat 
övezetével. Az országos övezet területén az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatá-
nak megőrzése az elsődleges cél. Ennek megfelelően az 
értékes élőhelyek, meglévő erdőterületek és a Natura2000 
területként is nyilvántartott területek (vízfolyások környezete) 
kerültek ebbe az övezetbe. Az országos övezet lehatárolása, 
pontosítása a Fertő-hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása 
alapján történt.  
A 3. jelű tervezési feladat, bánya kijelölés érinti az Tordosa 
patak menti ökológiai pufferterületet. A területen belül a patak 
mellett védősáv fenntartásával kell az ökológiai érték zavarta-
lanságát biztosítani. A megfelelő védőtávolság kijelölését a 
szabályozási terv tartalmazza.  
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3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetéről 

 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe –a 
Zsellérek birtokának északi területei ill. az Új-földek és Erdő-
földek egyes területei- jellemzően az agroökológiai adottságaik 
alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, környezeti 
szempontból a legkevésbé érzékeny területek tartoznak. Az 
övezet lehatárolása a településrendezési eszközök készítésé-
nél a FÖMI adatszolgáltatása alapján történt. 
A tervezett módosítások az országos övezetet nem érintik. 
 

 
3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetéről 

 
A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe –Erdő-
földek, Alsó- Rókalyuk és a Kenderáztató területei jellemzően 
jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántó területek 
tartoznak, melyeket a településrendezési eszközök készítésé-
nél a mezőgazdasági területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. Az övezet lehatárolása a településren-
dezési eszközök készítésénél a FÖMI adatszolgáltatása alap-
ján történt. 
A tervezett módosítások közül a Szárföld határában terve-
zett bánya kijelölése érinti az országos övezet területét. 

 
3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetéről 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe jel-
lemzően a Kis-Rába mentén lévő területek kerültek. A kiváló 
termőhelyi adottságú erdők a stratégiai jelentőségű megújuló 
természeti erőforrások közé tartoznak. Az országos övezet 
pontos lehatárolásához a VMHH erdészeti igazgatósága tér-
képi állományt biztosított, a településrendezési eszközökben 
ennek megfelelően történt az erdőterületek lehatárolása és 
erdőterületi besorolása. 
A tervezett módosítások az országos övezetet nem érintik. 
  
3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetéről 

 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetea közigazgatási terület déli részén, jellemzően az 
erdőterületeket és a Tordosa-csatorna és a Kis-Rába vízfolyá-
sok menti területeket fedi le. Beépítésre szánt területként az 
Öreg Ruzsics Malom külterületi major és lakott terület rész 
esik az övezetbe. Az övezet területén meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a 
tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyo-
mányos tájhasználat helyi jellemzőit. 
A tervezett módosítások az országos övezetet nem érintik. 
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3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetéről 

 
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik 
a közigazgatási terület északnyugati része. Az övezetbe tarto-
zó települések településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a 
helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
Az országos övezet területével a 4. sz módosítás, a terve-
zett új gazdasági terület érintett. A HÉSZ a vízminőség 
védelemre vonatkozó előírásokat tartalmazza 

 

3.2. Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve 
A GYMSTrT felülvizsgálata 2010-ben történt, összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban felülvizsgált) ren-
delkezéseivel. A GYMSTrT és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokat az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell figyelembe venni. Az M85 gyorsforgalmi út 
Csorna II - Pereszteg - Országhatár közötti szakaszának településrendezési mélységű pontosítása a korábbi 
tervmódosítás során megtörtént, a tervben ennek megfelelően kerül ábrázolásra. 

A térségi jelentőségű szerkezeti elemek a hatályos GYMSTrT Szerkezeti Terv szerint a következők: 

 a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár összekötő utat, mely Bogyoszló és 
Szárföld közigazgatási területén keresztezi a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonalát, 

 térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út nyomvonala, mely-
nek lekeresztezése a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonalával Babót közigazgatási területén 
történik. A különszintű, felüljárón történő átvezetése kisebb nyomvonalkorrekciót tett szükségessé. 

 a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 8611 j. Kapuvár- Beled-Celldömölk összekötő utat, mely az M85 
gyorsforgalmi úton a kapuvári csomópont adja majd. A csomópont kialakításához szükséges terület je-
lentős része Babót közigazgatási területére esik. 

 tervezett mellékútként jelölt a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat ösz-
szekötő út (Széles u.) nyomvonala, melyet a településszerkezeti terv települési gyűjtőútként kezel, 

 térségi kerékpár úthálózat része a Kapuvár-Babót-Farád-Csorna-Barbacs-Lébény-Mecsér-Ásványráró 
nyomvonal, a kerékpárutat, mint hálózati elemet a településszerkezeti terv szerepelteti. A belterületi sza-
kaszon a mintakeresztszelvények mutatják be a kerékpárút helyigényét, illetve elhelyezhetőségét a ren-
delkezésre álló szabályozási szélességen belül. A Fertőd-Kapuvár-Hövej-Himod-Gyóró-Cirák-Dénesfa 
kerékpár út a 8611 j. összekötő út mentén halad, így ennek átvezetése is a külön szintű csomópontban 
történhet, 

 térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási te-
rületet kelet nyugati irányban szeli át, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és védősávját, 
a tervezett nyomvonal lekeresztezi, 

 a szerkezeti terv a Kis-Rába nyomvonala és a Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati vas-
útvonala mentén másodrendű árvízvédelmi fővonalat jelöl, 

 közigazgatási területen halad a Tordosa-csatorna és a Lökös árok mentén térségi belvíz- és öntöző 
csatorna, ezeket a településszerkezeti terv vízgazdálkodási területként kezeli 

 a közigazgatási területen halad a belterületet nyugatról és északról elkerülve a Babót-Veszkény-Osli-
Kapuvár térségi földgáz elosztó vezeték, mely nyomvonalát és védősávját a településszerkezeti terv jelö-
li. 

A megyei szerkezeti terv térségi területfelhasználási kategóriák szerint a jelenlegi beépített és beépítésre 
szánt területeket, így a központi belterületet és hozzá kapcsolódó területeket, hagyományosan vidéki települé-
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si térségként kezeli. A nagyobb, összefüggő erdőterületek (Rába-erdő, Falu-hely, Babóti-erdő és Iharosi-erdők) 
területei sorolandóak az erdőgazdálkodási térségbe. Vízgazdálkodási térségbe kerültek a Kis-Rába és a Tar-
dosi-csatorna menti vizes területek. A fennmaradó területek mezőgazdasági térségbe soroltak.  

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE-SZERKEZETI TERV 
Forrás: www.teir.hu 

A tervezett módosítások közül az 1. és 5. számú belterületi tervezési feladat települési térségbe sorolt, míg a 
2., 3. tervezési feladat (tervezett bányák) mezőgazdasági térségben helyezkednek el. A 4. tervezési feladat a 
tervezett M85 nyomvonalának közvetlen közelében, a vonalas elem takarásában illetve mezőgazdasági térség-
ben helyezkedik el. A települési területfelhasználási egységek mérlegének számításánál a 2017-es módosítás 
adatait vettük alapul, a jelen módosításokat megjelenítve. 

A GYMSTrT területi mérlegeterületfelhasználási kategóriák szerint tartalmazza Babót közigazgatási területére 
vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák területét és százalékos arányát.  

Település Területfelhasználás Terület (ha) Arány (%) 

Babót 

hagyományosan vidéki települési térség 271,41 12,53 
erdőgazdálkodási térség 541,57 24,99 
mezőgazdasági térség 1330,42 61,40 
vízgazdálkodási térség 23,35 1,08 

Összesen: 2166,77 100 

Az OTrT előírásai szerint az erdőgazdasági térség legalább 75%-át, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási 
térség legalább 85%-át a megfelelő települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térség bár-
mely települési területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a települési területi mérlegben leg-
alább a következő minimális területeket kell biztosítani: 

térségi területfelhasználási 
kategória 

 

GYMSTrT 
szerinti terület 
(ha) 

Legalább azonos 
területhasználatba 
sorolandó 

Települési területfelhasználási egységek 
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települési térség 271,41 - Bármely települési területfelhasználási egység-
be sorolható 

erdőgazdálkodási térség (75%) 541,57 406,18 Erdőterület 
mezőgazdasági térség (85%) 1330,42 1130,86 mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 

terület  
vízgazdálkodási térség (85%) 23,35 19,85 vízgazdálkodási terület 

A hatályos településszerkezeti terven tényleges erdőterületbe sorolt 485,46 ha, a módosítás során ez az érték 
nem csökken a területi arány továbbra is megfelel. Mezőgazdasági területként a hatályos településszerkezeti 
terv 1170,93 ha-t jelöl, mely a módosítás során 1133,25ha-ra csökken, mely szintén meghaladja a GYMSTrT 
szerint minimálisan mezőgazdasági területbe sorolandó 1130,86 ha-t. Vízgazdálkodási területbe a  módosítás 
után 52,78 ha terület sorolt, mely meghaladja a megyei tervben rögzített értéket. 

A településrendezési terv készítése során az országos és megyei övezeteket a meghatározott államigazgatási 
szervek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani (±5%-os eltérési lehetőséggel). Az 
országos és kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályokat, valamint az országos övezetek lehatá-
rolását az OTrT módosítása megváltoztatta, a megyei övezetek egy részét megszűntette, így a megyei tervben 
meghatározott övezetek nem mindegyike mérvadó. 

A módosítások következtében Babót közigazgatási területét a következő megyei övezetek érintik: 

Babót közigazgatási területe a megyei területrendezési terv szerint érintett volt több olyan országos és megyei 
övezettel is, melyeket az OTrT 2013-as módosítása hatályon kívül helyezett, illetve ajánlott megyei övezettel, 
melyek létesítésére az OTrT nem ad lehetőséget, így ezeknek való megfelelést a településrendezési terv 
készítésekor nem kell igazolni.  

 

Babót közigazgatási területének érintettsége az országos és térségi övezetekkel: 

1. Országos Területrendezési Terv Győr-Moson Sopron Megye Területren-
dezési Terve 

Közigazgatási 
terület érintett-

sége 

Módosítással 
érintett terüle-

tek érintettsége 
2. a) Országos ökológiai hálózat a) Magterület  - 

b) Ökológiai folyosó  - 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - MEGYEI ÖVEZETEK- KIVÁGATOK 

 

A magterület a Rába-erdő, Iharos-erdő és a Babóti-erdő területeit 
fedi le. Az övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  
Az ökológiai folyosó a közigazgatási terület délkeleti részén (Szili-kúti 
körüli) illetve a településtő nyugatra található (Rába-erdő keleti, ill. a 
Liget-dűlő északi) területein helyezkedik el. Az övezet területén új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
A pufferterületbe a Tordosa-csatorna menti területek sorolhatóak. 
A közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület termé-
szetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megol-
dások alkalmazásával helyezhető el. 

A 3. jelű tervezési feladat, bánya kijelölés érinti az Tordosa patak 
menti ökológiai pufferterületet. A területen belül a patak mellett védő-
sáv fenntartásával kell az ökológiai érték zavartalanságát biztosítani. 
A megfelelő védőtávolság kijelölését a szabályozási terv tartalmazza. 

területe: 402,16 ha 

területe: 166,83 ha 

területe: 28,82 ha 
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c) Pufferterület  3. 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  - 
4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület  - 
5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  - 

6.  d) Erdőtelepítésre javasolt (alkalmas) terü-
let 

 - 

7. e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  - 
8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület -  
9. g) Országos vízminőség-védelmi terület  4. 

10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe - - 

11.  e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület - - 
12.  f) Rendszeresen belvízjárta terület - - 
13.  g) Földtani veszélyforrás területe - - 

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület - - 
15.  i) Honvédelmi terület - - 

 
Az országos és térségi övezetek lehatárolása a következő államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történt 
(282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján): 

 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: ökológiai folyosó, puffer terület,magterület megyei övezete, tájképvé-
delmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezet, 

 Földmérési és Távérzékelési Intézet: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterü-
let országos övezet, erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete. 

 Vas Megyei Kormányhivatal: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 
 Országos Vízügyi Főigazgatóság: Országos vízminőség-védelmi terület övezete. 

 

4. ÖSSZHANG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 

Babót Község Önkormányzat képviselő-testülete a 32/2016. (ll. 26.) határozatával jóváhagyta a község település-
fejlesztési koncepcióját. 

A módosítás célja összhangban van a község településfejlesztési koncepciójával, a település gazdasági fejlődé-
sét, munkahelyteremtést és lakó- és üdülőkörnyezet fejlesztését. 

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE 

Babót Község közigazgatási területének egészére 2015-2016. évben készültek el a településrendezési esz-
közök.A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet alapján a koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -értékelő munkarész, 
összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzte meg.Babót község önkormányzat képviselő-testülete 
113/2015. (XII. 18.) határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, és 
elfogadta a település fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert. Következő lépésként készült el a 
település fejlesztési célkitűzései és a község településrendezési tervének megalapozása céljából a Településfej-
lesztési koncepció (készítette: TÉR-t-REND Kft. - Ecorys Magyarország Kft.), melyet a képviselő-testület a 
32/2016. (ll. 26.) határozatával fogadott el.A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök meg-
alapozása céljából, és azok alátámasztásaként Örökségvédelmi hatástanulmány készült a 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet előírásai alapján, annak 12. mellékletében meghatározott tartalommal.  

A fenti dokumentációkra alapozva, azokkal összhangban készült el a község Településszerkezeti terve, amit a 
képviselő-testület 110/2016. (X. 21.) határozatával fogadott el. Ezzel párhuzamosan készült el és került elfoga-
dásra Babót községhelyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint 
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annak mellékleteként a szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb kidolgozásban a központi belterületre 
(készítette: TÉR-t-REND Kft.). Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet szerinti külön Környezeti vizsgálat és értékelés készült. 

A teljes településre elkészített tervet azóta egyszer, 2017-ben módosították, az M85 gyorsforgalmi út nyomvona-
lának pontosítása miatt, amely a külterület déli részén húzódik, a tervmódosítást az 51/2017. (IV. 28.) ÖKT szá-
mú határozattal és a 4/2017. (IV.28.)Önkormányzati rendelettel hagyták jóvá. A jóváhagyott dokumentáció egy-
séges szerkezetben került dokumentálásra, ez a rajzi anyag, míg a megalapozó munkarészeknél a 2016-os felül-
vizsgálat képezi a jelen módosítás alapját. 

 

6. TÉRSÉGI- ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Babót a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, Kapuvári járás keleti részén, Kapuvár mel-
lett helyezkedik el.Területe 2167 ha, a népsűrűsége 52,05 fő/km2. (Belterület: 151 ha, Külterület: 2016 ha, Né-
pesség: 1128 fő, lakások száma: 472.) 

A település térségi szerepét alapvetően a kapuvári kistérség, ezen belül a rábaközi mikrotérség aprófalvas 
struktúrája, rurális jellege határozza meg. A település közelsége Kapuvárhoz, előnyös lehet a falu számára, mind 
a kitelepülés szempontjából mind pedig, a helyben rendelkezésre nem álló szolgáltatások kielégítése szempont-
jából. Megközelíthetőség szempontjából előnyt jelent, hogy a 85. számú főút a település közelében, annak köz-
igazgatási területén halad keresztül, kapcsolatot teremtve egyik irányban a kistérség központjával, Kapuvárral, a 
másik irányban pedig, a szomszéd járási központtal, Csornával illetve a megyeszékhellyel, Győrrel (50 km). A 
Kapuvártól 4,8 km-re fekvő község Győr-Moson-Sopron megye fontos gazdasági közlekedési tengelye, a 85. 
számú út déli oldalán található. Közvetlen közúti kapcsolata van Kapuvárral, Veszkénnyel, Kisfaluddal illetve 
Beleddel, Bogyoszlóval. A 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal mentén vasúti megállóhellyel (Veszkény) 
rendelkezik, ez a falu központjától kb. 2 km-es távolságra esik. A községen halad át a Zircre vezető országos 
kerékpárútvonal, bár a településen belül még nincs kiépített kerékpárút.Természet-földrajzilag a település és 
határa a Kisalföld nagytáj, Győri-medence középtáj, Rábaköz kistájcsoport és Kapuvári sík kistájon helyezkedik 
el. Határa északon a Hansághoz kapcsolódik. Domborzata sík, felszíne kavicstakaróval borított. A külterületek 
nagyrésze mezőgazdasági művelés alatt áll. A Rábca vízgyűjtő területéhez tartozik. A vizek lefolyását Tordosa 
patak, Kis Rába és Lökös-árok biztosítja.  

A településszerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és dombor-
zati adottságok, valamint település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes 
határok, vízfolyások. A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemei, különös 
tekintettel a 85. számú országos főutra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják.A 
térséget és a közigazgatási területet a 8601 j. Szilsárkány–Kapuvár összekötő út északnyugat-délkeleti, illetve a 
8516 j. Veszkény-Babót összekötő út északkelet-délnyugat tengellyel osztja fel. A terület keleti részén szántók és 
legelők találhatóak a közigazgatási határig, míg a déli és délnyugati külterületi részeken üzemtervezett erdő terü-
letek találhatóak. A mezőgazdasági területek foltszerűen a nyugati részeken is megjelennek. A külterületen 
jelentős a külszíni bányaműveléssel érintett területek aránya.Babót belterülete a 8601 j. Szilsárkány–Kapuvár 
összekötő út és a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út kereszteződésénél alakult ki. Ezeknek az utaknak a vo-
nalvezetését követve jött létre a település belterületének utcahálózata. A központi belterületen kívül, csak kisebb 
külterületi lakóhelyek alakultak ki (Öreg Ruzsics Malom, Heinerházak). A község mai központi belterülete két 
falurész, Ordód és Babót összeolvadásával alakult ki.  

Babót közigazgatási területén a meglévő 85. számú Győr- Nagycenk másodrendű főúta település belterületé-
től északra halad, így a belterületet a főút jelentős negatív hatásai nem érintik.  

A közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85tervezett 
gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvonalon halad, Babót belte-
rületétől délre. Szintén érinti Babót közigazgatási területét az M85-ös gyorsforgalmi út Kapuvári, 8611 j. Kapuvár- 
Beled-Celldömölk összekötő úttal közös csomópontja. A kapuvári csomóponton keresztül Kapuvár, Kisfalud, 
Babót, Veszkény, Hövej, Csapod, Vitnyéd érhető el, a 8611 j. úton Beled irányába kistérségi kapcsolatot is bizto-
sít. 
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A módosítási igénnyel érintett területek közül a már beépült, illetve beépítésre szánt területekre nézve mére-
tüknél fogva jelentősebb hatása a bányaterületek kijelölésnek van, de elhelyezkedésük miatt ezek sem gyakorol-
nak igazán jelentős hatást. A további módosítások közül a település arculatára nézve kiemelkedő a településköz-
pontba tervezett új beépítés, amely hatását a későbbiekben elkészülő építészeti kialakítása fogja valójában meg-
határozni. 

Jelen településrendezési tervi módosítások a szomszédos települések településrendezési terveit és fejlesztési 
lehetőségeit jelentősen nem befolyásolják. Szárföld közigazgatási területén beépítésre nem szánt különleges 
bányaterület, illetve általános mezőgazdasági terület kapcsolódik közvetlenül a módosítással érintett területhez. 

 

7. TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY VÁLTOZÁSA 

A területfelhasználást érintő módosítások miatt módosítandó a település területi mérlege, mivel az érintett 
területek más területfelhasználási egységbe kerülnek.  

Területi mérleg változása 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 

Falusias lakóterület Lf 168,03 7,75 
Településközpont vegyes terület Vt 2,43 0,11 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz 29,37 1,36 
Ipari gazdasági terület Gip 36,92 1,70 
Üdülőházas üdülőterület Üü 1,7 0,08 
Hétvégiházas üdülőterület Üh 10,35 0,48 
Összesen: 248,80 11,48 
 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 

Közúti közlekedési terület KÖu 80,82 3,73 
Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 10,15 0,47 
Zöldterület Zkk 0,44 0,02 
Védelmi erdő terület Ev 7,76 0,36 
Gazdasági erdő terület Eg 485,46 22,40 
Általános mezőgazdasági terület Má 1134,95 52,30 
Vízgazdálkodási terület V 52,78 2,44 
Különleges sport terület Kb-Sp 3,41 0,16 
Különleges temető terület Kb-T 1,47 0,07 
Különleges bánya terület Kb-B 136,04 6,36 
Különleges rekultiválandó, távlati rekreációs Kb-R 4,69 0,22 
Összesen: 1917,97 88,51 
Közigazgatási terület összesen: 2166,77 100,00 
 
A biológiai aktivtásérték egyensúlyának igazolása 
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének (továbbiakban BIA) számításáról 
szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként 
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a településszerkezeti tervi új beépítésre szánt terület kijelölésével járó változások kapcsán a biológiai aktivitásér-
ték nem csökken. 
A BIA érték egyensúlya két módosítás esetében, a Rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjában rögzített felületminősé-
gekkel és értékekkel a differenciált számítási módszer alapján kerül igazolásra: 
 
4. módosítás 
Mezőgazdasági terület átsorolása gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területbe, a részletes szabályozás alapján 
az övezetben kialakítandó 50% zöldfelület, amelyből jelentős hányad (70%) háromszintű zöldfelületként kell ki-
alakítani. 
 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
ér-
ték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

szántóterület 3,2 1,5 4,8 burkolt (25%) és beépí-
tett (25%) terület  

0 0,75 0 

háromszintű zöldfelület 
(35%) 

7 0,525 3,675 

egyszintű zöldfelület 
(15%) 

5 0,225 1,125 

mindösszesen   4,8    4,8 
 
5. módosítás 
A jelenleg gyepes területen településközpont vegyes terület kerül kijelölésre, melyben 25%-os arányban három-
szintű zöldfelületet kell kialakítani. A terület környezetében további zöldfelületfejlesztéssel a biológiai aktivitásér-
ték biztosítható. A zöldfelületi fejlesztésre, háromszintű zöldfelület kialakítására és fásításra kijelölt területeket a 
szabályozási tervlap tartalmazza. 
 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

egyszintű zöldfelület 
telken belül 

5 0,5 2,5 burkolt és beépített 
terület (50%) 

0 0,25 0 

háromszintű zöldfelület a 
telken belül(25%) 

7 0,115 0,805 

egyszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

5 0,18 0,90 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,18 1,26 

egyszintű zöldfelület a 
közút telkén 

5 0,20 1 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,20 1,4 

közút terület fasor nélkül 0 0,63 0 közút egyoldali fásítása 1,5 0,63 0,935 
mindösszesen   4,4    4,4 
 
Az új beépítésre szánt területek kijelölésével tehát a BIA érték nem csökken! A módosítás megfelel! 
 

8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 

A tervezési területek a közigazgatási terület 5 részterületét érintik, az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó 
részterületek elhelyezkedését a 3. oldalon bemutatott, számozott tervezési feladatokhoz köthető „körök” jelölik 

Az egyes tervezési feladatok konkrét területi lehatárolását az egyes részfeladatok ismertetésénél jelöljük. A kivá-
gatok egy része az érvényben lévő településszerkezeti és szabályozási tervből készültek. Az egyes képkivágatok 
mindig az adott változás bemutatására fókuszálnak, sok esetben nem a tervezési terület egészére, a könnyebb 
értelmezhetőség és láthatóság érdekében. 
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1. 

Terület:  
Babót belterület déli részén, meglévő horgásztó és 
környezete a 899, 901/1-10 hrsz-ú ingatlanok 

szerkezeti terv: szabályozási terv: 

T-1/2018 SZ-2/2018 Tervezési feladat: 
ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET KIJELÖLÉSE HÉTVÉGI HÁZAS TERÜLETBŐL 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV  TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV 

 

 

 

 

Hatályos településrendezési eszközök előírásai 

Az 1. jelű tervezési feladattal érintett terület a belterület déli határán helyezkedik el, mezőgazdasági terület, 
lakótömbök és üdülőterültek veszik körbe.  

A hatályos településszerkezeti terv a területet hétvégi házas üdülőterületbe és vízgazdálkodási területbe sorol-
ta. A terület északi határát régészeti terület érinti, más korlátozás a telkeken nincs. A tömböt közterületek veszik 
körül, de szerkezeti jelentőségű út nem érinti. 

A hatályos szabályozási terv Üh-O/1 jelű kistelkes oldalhatáron beépíthető hétvégiházas üdülőterületbe sorolja, 
a tó telke vízgazdálkodási területbe kerül. A szabályozási terven a tó megközelítésére 4 méteres szélességű út 
került rögzítésrea tó észak-keleti részén. A tömböt három oldalról kialakult 12 és 16 m-es közterület veszi körbe, 
északról a 12 m-es közterület kiszabályozásra került. 
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A helyi építési szabályzat szerint az építési övezet területén elsősorban legfeljebb két üdülőegységet magába 
foglaló üdülőépületek helyezhető el. A hétvégi házas üdülő építési övezetben elhelyezhető épület az üdülő funk-
ció mellett szállás, és legalább 800 m2-es telekterületen lakó rendeltetést is tartalmazhat. A legkisebb kialakítható 
telekméret 400 m2, minimális kialakítható szélessége 16 méter. A beépítési mód oldalhatáronálló, a legnagyobb 
beépíthetőség 20%, 4,5 m-es épületmagassággal. 

A terület adottságai, módosítás indoklása 

A módosítás célja, hogy a módosítással a jövőben kempingként és üdülőterületként funkcionáló övezetben a 
működtetéshez szükséges épületek elhelyezhetők legyenek. 

A terület jelenleg a korábbi bányászati tevékenység után rekultivált, a terület közepén lévő 901/3 hrsz telek 
horgásztóként hasznosított, az azt körbeölelő teleksáv jelenleg hétvégi házas területnek kijelölt beépítetlen terü-
let, ez kerülne üdülőházas területbe. 

Mivel Babóton máshol nincs üdülőházas terület, ezért a módosítással egy új üdülési kínálat jelenik meg. 

A tulajdonos a területen faházas kemping kialakítását tervezi, első ütemben 15 db, kb. 35 m2-es faházak telepíté-
sével illetve az első ütemben egy központi épület szolgálná ki az üdülőket a tó észak-keleti részében. Későbbiek-
ben az igények függvényében további faházakkal bővülhet a terület. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítási javaslat és annak várható hatása 

A tervezett fejlesztés megvalósítása a településszerkezeti terv és szabályozási terv módosításátteszi szük-
ségessé. A beépítésre szánt terület nagysága nem változik, a korábban is üdülő fejlesztésre kijelölt terület funk-
ciója módosul kis mértékben. A településszerkezeti terven a tó körüli hétvégi házas területhasználat üdülőházas 
területhasználatra módosul. A szabályozási terven a terület Üü-SZ/1 övezetbe kerül. A terület körül egységesen 
2 m-es közterületek kerülnek szabályozásra, a déli határoló 16 m-es közterület szabályozási szélessége 12 m-re 
csökken. A tó megközelítését biztosító út a terület másik, nyugati oldalán kerül kiszabályozásra, hogy a keleti 
oldal a tervek szerint hasznosítható, egyben kezelhető legyen.  

A Helyi építési szabályzat módosításban új építési övezetként kerül be az Üü-SZ/1 övezet, melyben elsősorban 
szállás funkció elhelyezésére szolgál. Az övezeti paraméterek az alábbiak: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 

legkisebb kialakítható 
beépítési 

mód 

legnagyobb beépítettség 
(%) legkisebb 

előkert 
(m) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

legnagyobb épü-
letmagasság, (m) terület 

(m2) 
szélesség 

(m) 
terepszint 

felett 
terepszint 

alatt 
Üü-SZ/1 800 25 SZ 30 30 5,0 40 6,0 
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Zöldfelületek és környezetalakítás  

A tervek szerint az üdülőházas övezetben egy kézben kezelt zöldfelületekkel, rendezett környezettel kemping 
kerül kialakítása. A módosítás során a terület tervezett jelleg lényegében nem változik. 

Az új Üü-Sz/1 övezetben a beépítési százalék kis mértékben nő 30%-ra, a zöldfelületi arány minimuma ezzel 
párhuzamosan csökken, 40% lesz. A fejlesztés során így a bányautótáj nagyobb százalékban épülhet be, de ez 
védett vagy védendő épített vagy természeti elemet nem érint.  

A részletes szabályozás alapján a tó környezetében a fenntartása sáv 6 méterében épület nem helyezhető el, a 
megközelítést 6 méteres út biztosítja, így a vízfelület, tópart és meder fenntartása biztosítható, a tóparti értéke-
sebb vegetáció fennmaradása biztosítható.A fejlesztés során a kemping megvalósulásával környezetszennyező 
létesítmény nem lesz. 

Közlekedés és közművesítés  

A szállásépületek és kiszolgáló egységeik részleges közműellátással valósulhatnak meg. Az első ütemben meg-
valósuló beépítés tervek szerint a meglévő belterületi csatornahálózatra csatlakoztatható, így a környezeti szem-
pontból legjelentősebb szennyvízkezelés megoldott. 

A területen megvalósuló létesítményeket a tervek szerint egységesen fogják kezelni, a megközelítése a meglévő 
közterületekről biztosítható, a meglévő közműhálózatról a közműigények teljesíthetők. A fejlesztés a település 
úthálózatán nem okoz számottevő többletterhelést. 
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2. 

Terület:  
Babót belterülettől keletre a 043/3, 043/8-10 és 044 
hrsz-ú szántóföldek 

szerkezeti terv: szabályozási terv: 

T-1/2018 SZ-1/2018 Tervezési feladat: 
KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLET KIJELÖLÉSE MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBŐL 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

 
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV  TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV 

 

 

 

Hatályos településrendezési eszközök előírásai 

Az 2. jelű tervezési feladata belterület keleti határában lévő mezőgazdasági terület bányakitermelést terveznek 
6,1 ha területen.  

A hatályos településszerkezeti terv a területet általános mezőgazdasági területbe sorolta. A módosításra kije-
lölt telkeket korlátozás nem érinti, a tömb dél-keleti sarkát a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület érinti. A tömb déli oldalán az Országos ökológiai hálózat folyosó övezetével határos. A hatályos szabá-
lyozási tervMá-1, általános mezőgazdasági övezetbe sorolja a telkeket.  

A helyi építési szabályzat szerint az övezetben a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó gazdasági épüetek 
helyezhetők el. 

A terület adottságai, módosítás indoklása 

A terület a belterülettől keletre helyezkedik el, a belterülettől egy már  felhagyott bányaterülettel elválasztva.A 
terület domborzatilag síknak tekinthető, jelenleg mezőgazdasági szántóterület. Közvetlen környezetében beépí-
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tés nincsen. A különleges beépítésre nem szánt bányaterületi területfelhasználás bővítése településszerkezeti 
tervi módosítást tesz szükségessé. A területre a tulajdonos kutatási engedéllyel rendelkezik.  

A kiszolgáló létesítményeket (melegedő, szociális létesítmény, hulladéktároló, üzemanyag és tartalék alkatrész 
tároló) a bányatelken tervezik elhelyezni, illetve a már meglévő, szárföldi ingatlanon lévőt veszik igénybe. Építési 
engedélyköteles létesítményt nem kívánnak elhelyezni. 

A térségben Szárföld területén meglévő bányák üzemelnek, a kitermelés itt is ehhez hasonlóan valósulna meg. A 
kitermelésre tervezett kavics mennyisége kb. 400 000 m3/év. A kavics elszállításának útvonala a bányatelektől 
dél illetve keleti irányban történik, földutakon keresztül, beépítésre szánt területek érintése nélkül. 

A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavak mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgá-
szati, pihenési célú hasznosítását tervezik, a tájrendezés a termelés előrehaladásával ütemezetten, folyamatosan 
történik.  

A módosítás esetében nincs szükség a biológiai aktivitási érték egyensúlyának számítására, mivel nem kerül sor 
új beépítésre szánt terület kijelölésére. A bányatelek bányaterület különleges beépítésre nem szánt területbe és 
övezetbe kerül. A már korábban kijelölt beépítésre szánt területek nagysága a beépítésre nem szánt területekhez 
viszonyítottan nem változik. 

Településszerkezeti terv módosítása: A meglévő mezőgazdasági szántó területfelhasználás bányatelek fekte-
téssel érintett része 6,1 ha-on különleges beépítésre nem szánt bánya területfelhasználásba kerül. 

Bár települési szinten több bányaterület is csak részlegesen került eddig kitermelésre, de a terület M85-ös úthoz 
való közelségemiatt a terület átsorolása indokolt. 

Szabályozási terv módosítása: Az Má jelű terület, terven jelölt része, Kb-b jelű különleges beépítésre nem 
szánt bánya övezetre változik. A beépítési mérték felső határa 2%-sá válik. Az átsorolás nem tesz szükségessé 
közterület szélesítést út kiszabályozást. Az övezet keleti telekhatára mentén 10m-es szélességben az eredeti 
terepviszony tartandó meg a patak védőtávolsága miatt és az utóhasznosítás érdekében.  

Zöldfelületek és környezetalakítás  

A tervek szerint a kitermelés felszíni jelleggel fog megvalósulni, a humuszos feltalajból és a meddőből a terület 
határán töltést létesítenek, majd a középső területrészen termelik ki a kavicsot. A kialakuló tó távlati hasznosítása 
a hasonló bányautótájaknál megszokott horgásztó. A kitermelés befejezése után, amely előzetesen 2-3 évre 
tehető a területen rekreációs célú zöldfelület, horgásztó, üdülő telkek alakulnának ki a rekultiváció után. A terület 
határán a szabályozási terven kötelező fásítás került jelölésre, amely a kitermelés idejére a környező terület-
használatok zavarását hivatott csökkenteni. 

A tervezett módosítások jelentős környezeti terhelő hatást nem okoznak, közvetlen környezetükben lakó- és 
egyéb védendő használatú területek nincsenek, de a belterület közelsége miatt a kitermelés hatásterületét (zaj, 
levegőszennyezés) a telken belül kell tartani. A bányászati tevékenység céljára igénybe venni kívánt terület jó 
közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.  

Közlekedés és közművesítés  

A területen az előkészítés és a kitermelés idejére közműhálózat fejlesztésre nincs szükség, a termeléshez és 
szociális létesítményekhez vezetékes közműellátás nem szükséges.  

A megközelítés és a szállítási útvonal a meglévő külterületi földutak felhasználásával a területtől kb. 450 m-re 
épülő M85 gyorsforgalmi út építési területére fog irányulni, itt tervezik a kitermelt kavics hasznosítását. A tervezett 
bányakapacitást növelő tevékenység gépjármű forgalomnövekedéssel jár, de a kiszolgálás lakóterületek terhelé-
se nélkül megvalósítható. A módosítás, változás nem eredményez jelentős környezeti terhelő hatást. A bányá-
szati tevékenység fejlesztése munkahelyeket és bevételeket jelent a község számára. 
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3. 
Terület:  
Babót 028/56, 034/1-3, és 039 hrsz-ú ingatlanok 

szerkezeti terv: szabályozási terv: 

T-1/2018 SZ-1/2018 Tervezési feladat: 
KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLET KIJELÖLÉSE MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBŐL 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

 
HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV  TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV 

 

 

Hatályos településrendezési eszközök előírásai 

Az 3. jelű tervezési feladata belterület keleti határában lévő jelenleg mezőgazdasági hasznosítású,28,38 ha 
nagyságúterület, ahol bányakitermelést terveznek.  

A hatályos településszerkezeti terv a területet általános mezőgazdasági területbe sorolta. A módosításra kije-
lölt telkek déli részét érinti egy nagyközépnyomású gázvezeték és annak védőtávolsága, amely a 8601 j. úttal 
párhuzamosan halad. Az Országos ökológiai folyosó pufferterületébe tartozó Tordosa-patak mentén az 50m-es 
sáv jelölésre került a településszerkezeti terven. 

A hatályos szabályozási tervMá-2, a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági öve-
zetbe sorolja a térséget.  

A helyi építési szabályzat szerint az Má-2 jelű övezet a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános me-
zőgazdasági övezet, ahová a szélerőművek szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon 
területek, ahol a szélkerekek biztonságos üzemeltetése érdekében az építés korlátozott. Az országos törvényi 
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előírások alapján a szélkerekek és szélerőművek létesítése jelenleg nagyon korlátozott, és ezen a területen nem 
tervezett. 
 

A terület adottságai, módosítás indoklása 

A terület a belterülettől keletre helyezkedik el, a Szárföldi közigazgatási határon, a Szárföldi működő kavicsbá-
nyászattal érintett bányatelektől a Tordosa-patak választja el. 

A terület domborzatilag síknak tekinthető. Környezetében beépítés nincsen. A különleges beépítésre nem szánt 
bányaterületi területfelhasználás bővítése településszerkezeti tervi módosítást tesz szükségessé.  

A tervezett bánya megkutatott területe Babót közigazgatási területéhez tartozó külterületi ingatlanokat érint, a 
Szárföldi bányaterületek folytatásaként. 

A kiszolgáló létesítményeket (melegedő, szociális létesítmény, hulladéktároló, üzemanyag és tartalék alkatrész 
tároló) a bányatelken tervezik elhelyezni, illetve a már meglévő, szárföldi ingatlanon lévőt veszik igénybe. Építési 
engedélyköteles létesítményt nem kívánnak elhelyezni. 

A térségben Szárföld területén meglévő bányák üzemelnek, a kitermelés itt is ehhez hasonlóan valósulna meg.A 
kitermelésre tervezett kavics mennyisége kb.500 000 m3/év. A kavics elszállításának útvonala a bányatelektől déi 
illetve keleti irányban történik, földutakon keresztül, beépítésre szánt területek érintése nélkül. 

A bányászat befejezését követően visszamaradt bányatavak mezőgazdasági célú öntözésre, vagy sporthorgá-
szati, üdülő területi, pihenési célú hasznosítását tervezik, a tájrendezés a termelés előrehaladásával ütemezet-
ten, folyamatosan történik.  

A módosítás esetében nincs szükség a biológiai aktivitási érték egyensúlyának számítására, mivel nem kerül sor 
új beépítésre szánt terület kijelölésére. A bányatelek bányaterület különleges beépítésre nem szánt területbe és 
övezetbe kerül. A már korábban kijelölt beépítésre szánt területek nagysága a beépítésre nem szánt területekhez 
viszonyítottan nem változik. 

A terület déli határában a 8601 hrsz úttal párhuzamosan nagyközépnyomású gázvezeték található, ennek 28 m-
es védőtávolságában kitermelés nem lehetséges. 

Településszerkezeti terv módosítása: A meglévő mezőgazdasági szántó területfelhasználás bányatelek fekte-
téssel érintett része 28,4 ha-on különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba kerül. 

Bár települési szinten több bányaterület is csak részlegesen került eddig kitermelésre, de a terület M85-ös úthoz 
való közelsége, illetve a már kitermelés alatt álló szárföldi bányák meglévő infrastruktúrája miatt a terület átsoro-
lása indokolt. 

Az Országos ökológiai folyosó pufferterületébe tartozó Tordosa-patak mentén a településszerkezeti terven 50 m-
es védőtávolság kerül kijelölésre.  

SZÁRFÖLD HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA A JELEN 

TERVEZÉSI TERÜLETTEL SZOMSZÉDOS TERÜLETRE 
 A JELEN TERVEZÉSI TERÜLETTEL SZOMSZÉDOS MEGVALÓSULT 

BÁNYATERÜLET LÉGIFOTÓJA SZÁRFÖLDÖN (FORRÁS: GOOGLE) 
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Szabályozási terv módosítása: Az Má-2 jelű terület terven jelölt része, Kb-b jelű különleges beépítésre nem 
szánt bánya övezetre változik. A beépítési mérték felső határa 2%-sá válik. Az átsorolás nem tesz szükségessé 
közterület szélesítést út kiszabályozást. Az övezet keleti telekhatára mentén 35m-es szélességben az eredeti 
terepviszony tartandó meg a patak védőtávolsága miatt és az utóhasznosítás érdekében.  

A tervezett bányaterületen belül a pufferterületbe tartozó keleti és déli telekhatárokon a Szárföldi oldallal meg-
egyező elven alakul ki a Tordosa-patak menti védőzerület szabályozása (lásd Szárföld TRT ódosítás 2014 Sza-
bályozási terv kivonat). Tehát a Tordosa-patak és a 8601. j út mentén 35 méteres védősáv került kijelölésre, 
melyen többszintes növényalakítandó ki vagy őrzendő meg. Ezt a területrészt a kitermelés nem érintheti. A déli 
telekhatáron a nagyközépnyomású gázvezeték védőtávolsága korlátozza a terület, itt ugyancsak nem lesz kiter-
melés a védőtávolságon belül. 

Zöldfelületek és környezetalakítás  

A tervezett bányaterület a Tordosa-patakkal határos, amely az Országos ökológiai hálózat pufferterületébe sorolt. 
A patak menti értékes növényállomány és élőhely megőrzése érdekében a terület keleti és déli határa mentén 
35m-es szélességben az eredeti terepviszony tartandó meg a patak védőtávolsága miatt. A módosítással érintett 
terület határán a szabályozási terven kötelező fásítás került jelölésre. 

A tervezett módosítások jelentős környezeti terhelő hatást nem okoznak, közvetlen környezetükben lakó- és 
egyéb védendő használatú területek csak 700-800m-re északabbra lévő lakóterületnél találhatóak.  

Közlekedés és közművesítés  

A területen az előkészítés és a kitermelés idejére közműhálózat fejlesztésre nincs szükség, a termeléshez és 
szociális létesítményekhez vezetékes közműellátás nem szükséges.  

A bányászati tevékenység céljára igénybe venni kívánt terület jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. A terü-
let mellett haladó 039 hrsz-ú önkormányzati út közvetlen kapcsolatot teremt a 8601 jelű úttal és ezen keresztül az 
országos főúthálózat elemeivel. A tervezett bányakapacitást növelő tevékenység gépjármű forgalomnövekedés-
sel jár, de a kiszolgálás lakóterületek terhelése nélkül megvalósítható. A módosítás, változás nem eredményez 
jelentős környezeti terhelő hatást. A bányászati tevékenység fejlesztése munkahelyeket és bevételeket jelent a 
község számára. Mivel a terület a Szárföldi bányákkal együtt, azonos üzemeltetővel kerül hasznosításra, a meg-
közelítés és a szállítási útvonal a meglévő bányatelken keresztül, földutakon valósul meg. 
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4. 
Terület:  
Babót 0140/2-3 és a 0140/17 hrsz-ú ingatlanok 

szerkezeti terv: szabályozási terv: 

T-1/2018 SZ-1/2018 
Tervezési feladat: 
GAZDASÁGI KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ TERÜLET KIJELÖLÉSE ÁLTALÁ-
NOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETBŐL 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV  TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV 

 

 

 

 

Hatályos településrendezési eszközök előírásai 

Az 4. jelű tervezési feladat, a tervezett M85 és a település beépített területe között a 0140/2-3 és a 0140/17 
hrsz-ú ingatlanokat érinti.. 

A hatályos településszerkezeti terv a területet általános mezőgazdasági területbe sorolta. A módosításra kije-
lölt telkek déli részét érinti egy 120 kV-os elektromos vezeték és annak védőtávolsága, amely észak-nyugat – 
dél-kelet irányban szeli át a külterületi telkeket. A területtel határos az M85 épülő gyorsforgalmi út különszintű 
átszelésére tervezett felüljáró és töltésre számára kijelölt közlekedési terület. A terület a felszíni vizek 
vízminőségvédelmi vízgyűjtő területén belül helyezkedik el, a határvonal a tervezési terület közelében, délre és 
keletre található. 
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A hatályos szabályozási tervMá-1, általános mezőgazdasági övezetbe sorolja a térséget. Az M85 épülő gyors-
forgalmi út külön szintű átszelésére tervezett felüljáró és töltésre számára kijelölt közlekedési terület szabályozás 
érinti a területet. 

A helyi építési szabályzat szerint az Má-1 jelű övezetben a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó gazdasági 
épületek helyezhetők el. 
 

A terület adottságai, módosítás indoklása 

A terület a belterülettől dél-nyugatra található, a tervezett és épülő M85 gyorsforgalmi út közelében, a Fő utca 
folytatása mellett helyezkedik el. A területet korábban is gazdasági fejlesztésre szánták, domborzatilag síknak 
tekinthető. Környezetében beépítés nincsen.  

A telkeken az önkormányzat gazdasági-kereskedelmi funkció megtelepedését támogatja, elsődlegesen termény-
tárolás, raktározás céljára alkalmas épület kerülne elhelyezésre.  

A településszerkezeti terven a három telek Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználási egységbe 
kerül. A szabályozási terven a telkek Gksz-Sz/2 övezeti besorolása került jelölésre. A telkeket a meglévő veze-
tékek és a tervezett út védőtávolsága is érinti. A helyi építési szabályzat alapján az övezetben kialakítandó 50% 
zöldfelület, amelyből jelentős hányad (70%) háromszintű zöldfelületként kell kialakítani. 

Zöldfelületek és környezetalakítás  

A 4. tervezési feladat területe jelenleg mezőgazdasági szántóterület. A gyorsforgalmi úton tervezett átkötést biz-
tosító út töltése a terület dél-keleti részét fogja kis mértékben érinteni. Az útépítés további zavarást jelent a vege-
tációnak, így megállapítható, hogy a tervezési területen értékes védett vagy védendő zöldfelületi elem nem talál-
ható. A tervezett gazdasági területi átsorolás hatására a telkeken beépítés valósulhat meg, burkolt felületek ala-
kulnak ki. A telken belül előírt magas (50%) zöldfelületi arány a terület biológiai aktivitásértékét is visszapótolja és 
a többszintű növényzettel minőségi zöldfelület jöhet létre. 

A területen jelentős környezeti hatású tevékenység nem tervezett, a beépítés és használat során az ide vezető 
utakon a közlekedési zaj és levegőszennyezés kis mértékben növekedhet, de jelentős hatás a a tervezett fejlesz-
tés kis léptékénél fogva nem várható. 

Közlekedés és közművesítés  
 
A tervezett gazdasági terület a 0141 hrsz-ú külterü-
leti útról megközelíthető. Az út közúti kapcsolata 
kialakítható, azonban a 8516 j. összekötő útnak a 
terület határán található csomópontjának geometri-
ai kialakítását a módosuló igények diktálta szakmai 
szempontok szerint kell átalakítani. A műszaki 
megoldást a Magyar Közút NZrt-vel, míg a megva-
lósítás lehetőségeit a NIF Zrt.-vel kell egyeztetni. 

A területen részleges közműellátást ír elő a helyi 
építési szabályzat. A konkrét beruházás ismereté-
ben határozható meg a szükséges közműigény, és 
annak rendelkezésre állása. 
  

Javasolt útkialakítás a távlati megközelítések biztosítására 
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5. 
Terület:  
A Babót központjában a 175 hrsz ingatlan 

szerkezeti terv: szabályozási terv: 

T-1/2018 SZ-2/2018 Tervezési feladat: 
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYESTERÜLET KIJELÖLÉSE ZÖLDTERÜLETBŐL 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV  TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

 

 

Hatályos településrendezési eszközök előírásai 

A hatályos településszerkezeti terv a 175 hrsz telketzöldterületbe sorolja. A terület a településközpontban, a 
központi intézményeket magába foglaló tömb szomszédságában, a sportpálya és temető között helyezkedik el. A 
területet keletről a 8601 sz. út belterületi szakasza határolja.  

A szabályozási terven a telek Zk-k közkert övezetbe került. A telek melletti Sport utca vegyesforgalmú útként 
szabályozott. A Zkk övezetben a helyi építési szabályzat alapján az övezet telkeinek legalább 70%-át növény-
zettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.A közkert övezetben: dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti 
építmények, utca-bútorok, köztéri szobrok, díszkutak, árnyékolók,játszótéri építmények,a pihenést, a játékot és a 
szórakozást szolgáló építmények, a terület használatához és fenntartásához szükséges egyéb építmények, he-
lyezhetők el. 
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A terület adottságai, módosítás indoklása 

A településen az ingatlankínálat bővítése érdekében racionális alapterületű társasházi lakások építését támogatja 
az önkormányzat, ezért a falu központjában a 175 hrsz-ú jelenleg zöldterület, közkert, gyepes területen társashá-
zas beépítést terveznek megvalósítani. 

A településszerkezeti terven a telek Településközpont vegyes területfelhasználási egységbe kerül. Ez a besoro-
lás a lakófunkción kívül a települési intézmények és szolgáltatások bővítésére is lehetőséget biztosít a területen. 
A szabályozási terven a telek Vt-Sz/1 övezeti besorolása került jelölésre. A telek környezetében a terven jelölt 
területeken egyoldali fásítás és többszintű növényzet kialakítása kötelező elemként került feltüntetésre. A szabá-
lyozás célja a területen belül és annak közvetlen környezetében a biológiai aktivitásérték biztosítása, melynek 
eszköze a részletes számítási módszer.  

A helyi építési szabályzat alapján az új Vt-Sz/1építési övezetben a következő telekalakítási és beépítési para-
métereket kell alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 
legkisebb kiala-

kítható 
beépíté-
si mód 

legnagyobb beépí-
tettség (%) legki-

sebb 
előkert 

(m) 

legki-
sebb 

zöldfelü-
let (%) 

legnagyobb 
épületmagas-

ság, (m) terület 
(m2) 

széles-
ség (m) 

terep-
szint 
felett 

terep-
szint 
alatt 

Vt-SZ/1 1500 16 Sz 50 50 i 25 8,0 
i= illeszkedés  

A Vt-SZ/1 építési övezet területén az előírt minimális zöldfelületi arány 100%-át három szintű zöldfelületként kell 
kialakítani. 

A HÉSZ általános előírásai alapján a szabályozási terven Vt jellel jelölt településközponti vegyes építési övezet, 
mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szol-
gáló épület lehelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.  

A településközponti vegyes építési övezetben elhelyezhető épület: lakó, igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgál-
tató, szállás, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, sportrendelte-
tést is tartalmazhat. 

Az építési övezet területén üzemi, raktározó jellegű nagy gazdasági forgalmat keletkeztető gazdasági telephely, 
valamint a telepengedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabály alapján telepengedély köteles tevékenységet ki-
szolgáló épület, építmény, üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető. 

Zöldfelületek és környezetalakítás  

Az 5 jelű módosítás a település belterületének közkertként jelölt, de alulhasznosított gyepes területét érinti. A 
sportpálya szomszédságában lévő terület közkerti fejlesztése nem életszerű, a zöldfelületi funkciókat a meglévő 
intézmény kertek sportpálya és a magánházak kertjei töltik be, kiegészülve a külterületi zöldfelületi hálózat ele-
meivel. 

A tervezett beépítés konkrét építészeti kialakítása nem ismert, a területen a szabályozási terv alapján kialakítható 
épületegyüttes és a lakások parkolói a zöldfelület jelentős százalékát megszüntetik. A beruházás hatására azon-
ban a környező utcák zöldfelületeinek jelentős fejlesztése valósul meg, fasorok és közterületi zöldsávok újulnak 
meg és jönnek létre, ami minőségi változást jelent a közhasználatú zöldfelületekben. 

Így vélhetően a beépítés nem fog jelentős negatív hatást gyakorolni a település zöldfelületi rendszerére, és kör-
nyezeti hatása sem lesz túlzó. 

Közlekedés és közművesítés  

A szabályozás értelmében a tömbben új lakóegységek alakíthatók ki. A szabályozás szerint létrejövő új lakóegy-
ségek alapján az ingatlanon elhelyezendő személygépkocsik számát a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
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(OTÉK) 4. sz. melléklete alapján kell meghatározni. A parkolóhelyeket az ingatlan területén belül kell elhelyezni, a 
gépkocsik elhelyezésére közterület nem vehető igénybe. 

A terület a meglévő kiépített közúthálózatról megközelíthető, a belterületi közműhálózatról ellátható. A konkrét 
beruházás ismeretében határozható meg a szükséges közműigény, és annak rendelkezésre állása. 
 

9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

A község teljes közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök 
kapcsán készült örökségvédelmi hatástanulmány 2015.-ben. Az örökségvédelmi hatástanulmány a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ közhiteles lelőhely-nyilvántartása szerinti adat-
szolgáltatásban szereplő régészeti lelőhelyeket vette figyelembe. 

Atervezett módosítások védett vagy védendő épített értéket nem érintenek. A 3. sz módosítás a Tordosa-patak 
menti Országos ökológiai hálózat pufferterületét érinti, itt a védett területen a bányatelken belül – Szárföld mintá-
jára – 35 méteres sávban kitermelés nem végezhető, a meglévő zöldfelületet fenn kell tartani és védő zöldsáv 
telepítése került előírásra. 

10. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése 
értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél (jelen rendelet-tervezet és a mellékleteit képező 
szabályozási tervek nem fedik le a település teljes közigazgatási területét), így a rendelet szerinti környezeti vizs-
gálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. A 
módosítások jelentős része nem keletkeztet beépítési intenzitás növekedést a korábbi tervi állapothoz képest, így 
az önkormányzat megítélése szerint nem szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása. 

A terv készítése során az elmúlt évtizedben kijelölt védettségek is feltüntetésre kerülnek a tervben, így a Natura 
2000 területek és az Országos Ökológiai Hálózat Babótot érintő területei.  

Összességében a tervezett módosítások közül a nagyobb környezeti hatásúak (bányaterületek) külön környezeti 
engedélyezés, hatásvizsgálat alapján kontrolláltak, a kisebb módosítások környezeti és táji hatása nem jelentős.  

11. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA 

A módosítás nem érinti a települési szinten megvizsgált és felvázolt közlekedés hálózatra, forgalmi rendszerre, 
közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedésre, valamint a közterületi és telken belüli parkolásra vonatkozó 
korábbi fejlesztési elképzeléseket. A lakóterület feltárását és kiszolgálását a környezetében meglévő kiépített 
lakó-utak biztosítják, 2x1 forgalmi sávval. Ezek az utak teremtik meg a kapcsolatot a falu lakóterületeivel és tele-
pülésközponti részeivel. A telkek rendelkeznek közterületi kapcsolattal, így a jelentkező parkolási igény minden 
esetben (saját és vendég forgalom, stb.) telken belül oldható és oldandó meg.  

Az egyes módosítások közlekedési vonatkozású alátámasztó munkarészei a módosítások részletes bemutatásá-
nál szerepelnek (lásd 8. fejezet). 

A tervek módosítása az érvényben lévő településrendezési terv alátámasztó munkarészét képező közlekedési 
szakági tervlapon változás nincs, így azok bemutatása nem szükséges. 

12. KÖZMŰELLÁTÁS VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA 

A község belterülete energia közművekkel, ivóvíz hálózattal, szennyvíz hálózattal ellátott, a csapadékvíz csator-
názott és árkos elvezetése biztosított, a fejlesztési területek közművesítésére vonatkozóan a hatályos település-
szerkezeti tervhez, és szabályozási tervhez készített szakági munkarész továbbra is irányadó, a javaslat kiegé-
szítést nem igényel. 

Jelen településszerkezeti tervi módosítások új jelentős fejlesztési területet nem jelölnek ki, az újonnan beépítésre 
szánt területek közműellátása a meglévő közműhálózatról megoldható.  
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13. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Babót környezetében a hírközlési hálózat kiépült, az átalakulás jelentős fejlesztési igényt nem keletkeztet. A 
korábbi funkciókhoz kiépített rendszerek az új igényeket is ki tudják elégíteni. A fejlesztés igényét a konkrét tevé-
kenység ismeretében kell meghatározni, várhatóan a vezetékes hálózat fejlesztése nem szükséges. A területen 
az esetleges fejlesztés csak földalatti elhelyezéssel valósítható meg, egyénileg megkötött szerződések alapján. A 
vezetékek elhelyezéséhez a tényleges és kiszabályozott közterületek rendelkezésre állnak. A vezetékes műsor-
szórás hálózata is kiépített. A tervezési területen a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók, új közcélú vezeték 
nélküli hírközlési létesítmény elhelyezése nem tervezett, nem szükséges. A telepítéseket tájképi és településképi 
szempontból kiemelten kell vizsgálni. A tervezési területen közcélú vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelye-
zése nem tervezett, de nem tiltott. A meglévő vezetéknélküli hírközlési torony telkét a módosítás nem érinti. 
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JKV. B/54-7/2018 

KIVONAT 
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 25-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 

2. NAPIRENDI PONT:  
BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA, AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYÉNEK 

ISMERTETÉSE ÉS A MÓDOSÍTÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL DÖNTÉS 

 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő képviselő – 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2018. (V. 25.) határozat: 
1. Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a község 110/2016. (X.21.) 
határozattal elfogadott településszerkezeti tervét a mellékelt leírásban foglaltak szerint. 
 
2. A korábbi településszerkezeti terv módosított területekre vonatkozó területfelhasználási 
elhatározásai a változással érintett területen hatályukat vesztik. 
 
3. Jelen határozat mellékletét képezik: 
 
- 1. melléklet: Babót Község T-1/2018 rajszámú Településszerkezeti Terve 
- 2. melléklet: Településszerkezeti Terv leírásának módosítása 
- 3. melléklet: A település területi mérlege 
- 4. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
- 5. melléklet: A biológiai aktivitásérték egyensúlya 
 
4. E határozati döntés követően a közigazgatási területen belül készülő szabályozási terveket, helyi 
építési szabályzat módosításokat és egyéb műszaki terveket a Településszerkezeti Terv módosításával 
összhangban kell elkészíteni. 
 
Felelős: Molnár János polgármester 
Határidő: folyamatos 

K.m.f. 
 

 MOLNÁR JÁNOS S.K. DR. SZALAY BALÁZS S.K. SZÜCS GÁBOR S.K. MÉSZÁROS GYULA S.K. 
 POLGÁRMESTER JEGYZŐ JKV. HITELESÍTŐ JKV. HITELESÍTŐ 
 
A KIVONAT HITELÉÜL: 
  
 dr. Szalay Balázs 
 jegyző  
 
Babót, 2018. május 25. 
 
 

 

BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 
 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. 

babot@babot.hu 
 96/779-453, 779-454 

 





 

  

2. MELLÉKLETA 48/2018. (V. 25.) HATÁROZATHOZ 
 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

Babót Község településszerkezeti tervéről szóló 110/2016. (X. 21.) határozat 2. melléklete a településszerkezeti 
terv leírásáról a következők szerint módosul: 

 
1. ATERÜLETFELHASZNÁLÁSBESOROLÁSÁNAKVÁLTOZÁSA 

1.1. Üdülőterületek 

Babót belterületének déli határában meglévő horgásztó környezetében üdülőházas üdülőterület kerül kijelölésre. 
Az üdülőházas területen olyan egy vagy több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtá-
bor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhe-
lyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra 
alkalmas. 

1.2. Területfelhasználási változások ismertetése 

A tervezettmódosításokazalábbiak: 

 

ssz. hrsz.: terület:  

1. 899, 901/1,2, 4-10 hrsz 1,7 ha 
Jelenlegi területhasználat: Tervezett hétvégi házas 
üdülőterület a meglévő horgásztó körül, beépítetlen, 
kaszált terület. 
Területfelhasználási változás: 
hétvégiházas üdülőterület  üdülőházas üdülőterület 
Indoklás: A területen üdülőház, kemping, szálláshelyek 
kialakítását támogatja az Önkormányzat. 
területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

2. 043/8-10hrsz 6,1 ha 
Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági szántóterü-
let 
Területfelhasználási változás: 
általános mezőgazdasági terület  különleges beépítés-
re nem szánt bányaterület 
Indoklás: Az önkormányzat a bányászati tevékenység 
további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében 
a terület átminősítését támogatja. 

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági 
térség részét képezi. 

3. 028/56, 034/1-3, és 039 hrsz 28,38 ha 

Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági szántóterü-
let 
Területfelhasználási változás: 
általános mezőgazdasági terület  különleges beépítés-
re nem szánt bányaterület 

ssz. hrsz.: terület:  

Indoklás: Az önkormányzat a bányászati tevékenység 
további bővítési lehetőségének megteremtése érdekében 
a terület átminősítését támogatja. A kitermelés a Tardo-
sa-patak és a csatorna menti területeket nem érinti. 
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági 
térség részét képezi. 

4. 0140/2-3 és a 0140/17hrsz 1,5 ha 
Jelenlegi területhasználat: szántó terület 

Területfelhasználási változás: 

általános mezőgazdasági terület  gazdasági kereske-
delmi-szolgáltató terület 

Indoklás:A környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezési lehe-
tőségeinek további bővítése érdekében. 
 
területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

5. 175 hrsz 0,5 ha 
Jelenlegi területhasználat: gyepes terület 

Területfelhasználási változás: 
Zöldterület, közkert  településközpont vegyes terület 

Indoklás: A településen az ingatlankínálat bővítése 
érdekében racionális alapterületű társasházi lakások 
építését támogatja az önkormányzat.  

területrendezési tervek előírásai: települési térség 
részét képezi 

 



 

  

2. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

Atervezett módosítások védett vagy védendő épített értéket nem érintenek. A 3. sz módosítás a Tordosa-patak 
menti Országos ökológiai hálózat pufferterületét érinti, itt a védett területen a bányatelken belül – Szárföld mintá-
jára – 35 méteres sávban kitermelés nem végezhető, a meglévő zöldfelületet fenn kell tartani és védőzöldsáv 
telepítése került előírásra. 

 



 

  

3. MELLÉKLETA 48/2018. (V. 25.) HATÁROZATHOZ 

 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 
 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 
Falusias lakóterület Lf 168,03 7,75 

Településközpont vegyes terület Vt 2,43 0,11 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz 29,37 1,36 

Ipari gazdasági terület Gip 36,92 1,70 

Üdülőházas üdülőterület Üü 1,7 0,08 

Hétvégiházas üdülőterület Üh 10,35 0,48 

Összesen: 248,80 11,48 
 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Területfelhasználási egység Jele Terület(ha) % 

Közúti közlekedési terület KÖu 80,82 3,73 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 10,15 0,47 

Zöldterület Zkk 0,44 0,02 

Védelmi erdő terület Ev 7,76 0,36 

Gazdasági erdő terület Eg 485,46 22,40 

Általános mezőgazdasági terület Má 1134,95 52,30 
Vízgazdálkodási terület V 52,78 2,44 

Különleges sport terület Kb-Sp 3,41 0,16 

Különleges temető terület Kb-T 1,47 0,07 

Különleges bánya terület Kb-B 136,04 6,36 

Különleges rekultiválandó, távlati rekreációs Kb-R 4,69 0,22 

Összesen: 1917,97 88,51 

Közigazgatási terület összesen: 2166,77 100,00 
 
 
 
A területi mérleg számításánál: 

� a területiértékekazingatlan-nyilvántartásitérképrőlmértadatokalapjánkészültek.  

� Közútiközlekedésiterületekbekerültekazországosfő- ésmellékutak, valamint a településigyűjtőutak. 

� A településszerkezetetnemmeghatározóközterületek, így a gyűjtőútnálalacsonyabbrendűutak, kiszolgálóutak, 
gyalogutakterületeazáltalukfeltártterületfelhasználásiegységterületébekerültek. 

� Azeltérőterületfelhasználásiegységek, illetvetérségiterületfelhasználásikategóriáktalálkozásánál a közterületekfele-
felearánybankerültekazérintettegységekhez. 

 
 
 
 



 

  

 
 

4. MELLÉKLETA 48/2018. (V. 25.)  HATÁROZATHOZ 

 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
  

1. Műszaki infrastruktúra hálózati elemek 

Új műszaki infrastruktúra elem nem kerül kijelölésre 
 

2. AGYMSTrT meghatározott térségi területfelhasználási kategóriák és a településszerkezeti terv 
területfelhasználása közötti összhang igazolása: 

2.1. Területi mérleg a településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egységek figyelembe vételével: 

Térségi 
területfelhasználási kate-

góriák 

GYMRTrT szerinti1 Településszerkezeti terv szerinti2 

Térségi  
területfelhasználási  
kategória területe 

Település  
közigazgatási  
területéhez  

viszonyított arány 

Térségi  
területfelhasználási  
kategória területe 

Település  
közigazgatási  
területéhez  

viszonyított arány 

ha % ha % 

Települési térség 271,41 12,53 247,10 11,48 

Erdőgazdálkodási térség 541,57 24,99 499,62 23,06 

Mezőgazdasági térség 1330,42 61,40 1134,95 52,30 

Vízgazdálkodási térség 23,35 1,08 53,58 2,32 

Teljes közigazgatási terület: 2166,77 100,00 2166,77 100,00 

 
1= a számadatokforrása: http/gis.teir.hu/rendezes_bkuk_trt 
2= A megyei terv szerkezeti tervében meghatározott területfelhasználási kategóriának megfeleltetett, az 4. mellékletben 
meghatározott települési mérlegben szereplő területfelhasználási egységek, ahol: 

települési térség: belterületen beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, külterületen beépítésre szánt terüle-
tek, beleértve a közterületeket is, 

mezőgazdasági térség: a településszerkezeti terven mezőgazdasági területek, beleértve a kategórián áthaladó közle-
kedési területét is, 

erdőgazdálkodási térség: a településszerkezeti terven erdőként kezelt területek (üzemtervezett erdőterületek) csereer-
dősítésre kijelölt területek), beleértve a kategórián áthaladó közlekedési területét is, 

vízgazdálkodási térség: a vízgazdálkodási területekbe sorolt területek (vízfolyások, tavak). 
 

2.2. Eltérési lehetőségek a GYMSTrT szerkezeti tervében meghatározott területfelhasználási kategóriák-
tól: 

területfelhasználási kategória 
(min. %-osarány) 

települési területfelhasználási egységnek megfe-
lelő tényleges területi besorolás 

(ha) 
Erdőgazdálkodásitérség 

legalább 75%-ában erdőterületbe kell sorolni: 
Erdőterület(védelmi, gazdasági) 

megfelel 



 

  

541,57*0,75=406,18< 485,46 
Mezőgazdaságitérség 

legalább 85%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni: 
1330,42*0,85=1130,86< 

Mezőgazdaságiterület 
megfelel 
1134,95 

Vízgazdálkodásitérség 
Legalább 85%-át vízgazdálkodási területbe kell sorolni: 

23,35*0,85=19,85< 

Vízgazdálkodásiterület 
megfelel 

52,78 
 
  



 

  

 
 

5. MELLÉKLETA 48/2018. (V. 25.)  HATÁROZATHOZ 

 
 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének (továbbiakban BIA) számításáról 
szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet (továbbiakban Rendelet) előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként 
a településszerkezeti tervi új beépítésre szánt terület kijelölésével járó változások kapcsán a biológiai aktivitásér-
ték nem csökken. 
 
A BIA érték egyensúlya két módosítás esetében, a Rendelet 1. sz. melléklet 2. pntjában rögzített felületminősé-
gekkel és értékekkel a differenciált számítási módszer alapján kerül igazolásra: 
 
4. módosítás 
Mezőgazdasági terület átsorolása gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területbe, a részletes szabályozás alapján 
az övezetben kialakítandó 50% zöldfelület, amelyből jelentős hányad (70%) háromszintű zöldfelületként kell ki-
alakítani. 
 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
ér-
ték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

szántóterület 3,2 1,5 4,8 burkolt (25%) és beépí-
tett (25%) terület  

0 0,75 0 

háromszintű zöldfelület 
(35%) 

7 0,525 3,675 

egyszintű zöldfelület 
(15%) 

5 0,225 1,125 

mindösszesen   4,8    4,8 
 
 
5. módosítás 
A jelenleg gyepes területen településközpont vegyes terület kerül kijelölésre, melyben 25%-os arányban három-
szintű zöldfelületet kell kialakítani. A terület környezetében további zöldfelületfejlesztéssel a biológiai aktivitásér-
ték biztosítható. A zöldfelületi fejlesztésre, háromszintű zöldfelület kialakítására és fásításra kijelölt területeket a 
szabályozási tervlap tartalmazza. 

Jelenlegi állapot Tervezett állapot 
Felületminőség Érték-

mutató 
Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

Felületminőség Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 
(ha) 

BIA 
érték 

egyszintű zöldfelület 
telken belül 

5 0,5 2,5 burkolt és beépített 
terület (50%) 

0 0,25 0 

háromszintű zöldfelület a 
telken belül(25%) 

7 0,115 0,805 

egyszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

5 0,18 0,90 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,18 1,26 

egyszintű zöldfelület a 
közút telkén 

5 0,20 1 háromszintű zöldfelület a 
sportpálya telkén 

7 0,20 1,4 

közút terület fasor nélkül 0 0,63 0 közút egyoldali fásítása 1,5 0,63 0,935 
mindösszesen   4,4    4,4 
 
Az új beépítésre szánt területek kijelölésével tehát a BIA érték nem csökken! A módosítás megfelel! 
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Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete 

Babót Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontjában 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, a 

véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezések 

1. §  

Babót Község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A rendelet mellékletei a következők:  

a) 1. melléklet: SZ-1/M2 jelű szabályozási terv –külterület, 

b) 2. melléklet: SZ-2/M1 jelű szabályozási terv –belterület."1 

2. § 

A HÉSZ 3. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki: 

„h) telepítendő fasor, 

i) telek többszintes zöldfelületi része.” 

3. § 

A HÉSZ 27.§ 4. pontja a következő 4.2. ponttal egészül ki: 

„4.2. Üdülőházas üdülő építési övezet (Üü-SZ/1)”. 

4. § 

(1) A HÉSZ 32.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell 
alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 

legkisebb 
kialakítható 

beépítés
i mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) 

legkiseb
b 

előkert 
(m) 

legkiseb
b 

zöldfelü
let (%) 

legnagyobb 
épületmagass

ág, (m) 
terüle

t 
(m2) 

szélessé
g (m) 

terepszi
nt felett 

terepszi
nt alatt 

Vt-O/1 900 16 O/K 45 (30) 30 i 25 7,5   

Vt-
SZ/1 

1500 16 Sz 50 50 i 25 8,0   

i= illeszkedés (lásd. 23.§ (2) bekezdése) K= kialakult beépítési mód: zártsorúsodó beépítési karakter 
(lásd 2. §) 

                                                        
1 Elfogadásra egységes szerkezetben kerülnek a szabályozási tervek 



2 
 

 

(2) A HÉSZ 32.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 „(6) A Vt-SZ/1 építési övezet területén az előírt minimális zöldfelületi arány 100%-át három 

szintű zöldfelületként kell kialakítani.” 

5. § 

(1) A HÉSZ 33.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (7) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell 
alkalmazni: 

építési 
övezet 

telekalakítás építmények elhelyezése 
építmények, 

épületek 

legkisebb 
kialakítható 

beépítés
i mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) 

legkiseb
b 

előkert 
(m) 

legkiseb
b 

zöldfelü
let (%) 

legnagyobb 
épületmagass

ág, (m) 
terül

et 
(m2) 

szélessé
g (m) 

terepszi
nt felett 

terepszi
nt alatt 

Gksz-SZ/1 
2 

000 
20 SZ 50 20 5,0 25 * 7,5 

Gksz-SZ/2 
2 

000 
20 SZ 25 20 5,0 50 * 9,0 

*technológiai igény esetén az egyes építmények magassága ettől eltérhet 

 

(2) A HÉSZ 33.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Gksz-SZ/2 építési övezet területén az előírt minimális zöldfelületi arány 70%-át (tehát 

a teljes telekterület 35%-át) három szintű zöldfelületként kell kialakítani. A minimális 

zöldfelület fennmaradó részén egyszintű zöldfelületként alakítható ki.” 

6. § 

A HÉSZ a következő 36/A. alcímmel egészül ki: 

„36/A. Üdülőházas üdülő építési övezet (Üü) 

(1) A szabályozási terven Üü jellel jelölt üdülőházas üdülő építési övezet, mely elsősorban 
több üdülőegységet magába foglaló, üdülési célú tartózkodásra alkalmas épületek, 
üdülőtábor és kemping elhelyezésére szolgál. 

(2) Az üdülőházas üdülő építési övezetben elhelyezhető épület:  

a) üdülő, 

b) szállás, 

c) sport, 

d) vendéglátó, 

e) és ezeket a fő rendeltetéseket kiszolgáló kiszolgáló egyéb 

rendeltetést is tartalmazhat. 

 

(3) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell 
alkalmazni: 

építési telekalakítás építmények elhelyezése építmények, 



3 
 

övezet épületek 

legkisebb 
kialakítható 

beépítés
i mód 

legnagyobb 
beépítettség (%) 

legkiseb
b 

előkert 
(m) 

legkiseb
b 

zöldfelü
let (%) 

legnagyobb 
épületmagass

ág, (m) 
terül

et 
(m2) 

szélessé
g (m) 

terepszi
nt felett 

terepszi
nt alatt 

Üü-SZ/1 800 25 SZ 30 30 5,0 40 6,0 

 

(4) Az Üü-SZ/1 jelű hétvégi házas építési övezet építési telkei részleges közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be, a közművesítettség mértékére vonatkozó 
egyéb előírások figyelembevételével. 

7. § 

(1) A HÉSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A HÉSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

2. Záró rendelkezések 

8. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit az első fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő 

ügyekben is kell alkalmazni. 

 

 

 

              Molnár János 

polgármester 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

 

Babót, 2018. május 25. dr.Szalay Balázs 

 jegyző 
 
 

dr. Szalay Balázs 

jegyző 
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JKV. B/54-2/2018 

 
KIVONAT 

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. február 23-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből 

 

2. NAPIRENDI PONT:  
RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS 

 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő képviselő – 6 igenlő szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

21/2018. (II. 23.) határozat: 
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos 
településrendezési eszközét módosítani kívánja az alábbiak szerint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tárgyalásos eljárásban az 
alábbiak szerint: 
 
1. A Babót 899, 901/1-10 hrsz-ú ingatlanokat érintően a jelenlegi „hétvégi házas üdülő 
építési övezet” változzon „kemping és üdülőházas építési övezetre”. A módosítás célja, hogy 
a módosítással a jövőben kempingként és üdülőterületként funkcionáló övezetben a 
működtetéshez szükséges épületek számának telkenkénti korlátozása megszűnjön. A jelölt 
terület térképi ábrázolása a döntés melléklete.  
 
2. A Babót 043/3, 043/8-11 és 044 hrsz-ú ingatlanok általános mezőgazdasági övezetből a 
jelenlegi HÉSZ szerinti „nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet (Kb-B)” 
besorolásba kerüljenek át bányászati tevékenység további bővítési lehetőségének 
megteremtése érdekében. A jelölt terület térképi ábrázolása a döntés melléklete.  
 
3.  A Babót 028/32, 028/56, 033, 034/1-3, 035, és 039 hrsz-ú ingatlanok általános 
mezőgazdasági övezetből a jelenlegi HÉSZ szerinti „nyersanyag kitermelés (bánya) céljára 
szolgáló övezet (Kb-B)” besorolásba kerüljenek át bányászati tevékenység további bővítési 
lehetőségének megteremtése érdekében. A jelölt terület térképi ábrázolása a döntés 
melléklete.  
 
4. A Babót 0140/2-3 és a 0140/17 hrsz-ú ingatlanok a jelenlegi általános mezőgazdasági 
övezeti besorolásból a HÉSZ szerinti „kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezeti” 
besorolásba kerüljenek a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezési lehetőségeinek további bővítése érdekében.  
 

BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 
 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. 

babot@babot.hu 
 96/779-453, 779-454 

 



 

 
 

5. A Babót 175 hrsz-ú jelenleg zöldterület, közkert övezeti besorolásban lévő ingatlan 
beépítésre alkalmas falusias lakóövezeti, azon belül társasház elhelyezésére is alkalmas 
beépítésre szánt építési övezetre változzon annak érdekében, hogy a jelenlegi 
lakóigényeknek is megfelelő további beépíthető területekkel rendelkezzen a település, 
növelve ezzel a település lakosságmegtartó erejét. 
 
6. Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítások tekintetében a 
módosítások által lehatárolt területet a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése c) pontja szerint 
beruházás megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A fentieken túl a 
képviselő-testület rögzíti, hogy a fenti 2. és 3. pontban írt beruházás a Pannon Szélpark Kft. 
(székhely: 9362 Himod, Dózsa u. 25., adószám: 14623271-2-08) tájékoztatása szerint a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény szerint nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak is fog minősülni.  
 
7. A fenti módosításokkal kapcsolatban felmerülő költségek, vagy díjak költségviselője a 
Pannon Szélpark Kft. (székhely: 9362 Himod, Dózsa u. 25., adószám: 14623271-2-08, képv.: 
Németh Roland ügyvezető). 
 
8. A fenti 1-3. pontokban megvalósuló jövőbeni beruházás kapcsán az egyes egyedi 
feltételekről és kikötésekről (közművesítés, területrendezés stb.) az önkormányzat a 
beruházóval külön szerződésben állapodik meg.      
 
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Korm. rendelet szerinti tárgyalásos 
módosítási eljárás megindítása és lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket és 
jognyilatkozatokat tegye meg.  
 

Felelős:  Molnár János polgármester 
Határidő:  értelem szerint, illetve azonnal 

 

K.m.f. 
 
 MOLNÁR JÁNOS S.K. DR. SZALAY BALÁZS S.K. TIMÁR LÁSZLÓ ISTVÁN S.K. ZSOLDOS JÓZSEF S.K. 
 POLGÁRMESTER JEGYZŐ JKV. HITELESÍTŐ JKV. HITELESÍTŐ 
 
A KIVONAT HITELÉÜL: 
  
 dr. Szalay Balázs 
 jegyző  
 
Babót, 2018. február 28. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 























































FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN  
BABÓT -  5 RÉSZTERÜLET (899, 901/1-10, 043/3, 043/8-10, 044, 028/56, 034/1-3, 039, 0140/2-3, 0140/17, 175 HRSZ 

TELKEKET) ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN 
 

Babót Község közigazgatási területének egészére 2015-2016. évben készültek el a településrendezési 
eszközök. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet alapján a településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -
értékelő munkarész, összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzte meg. Babót község önkormányzat 
képviselő-testülete 113/2015. (XII. 18.) határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a 
tervezés alapjának, és elfogadta a település fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert. Következő 
lépésként készült el a település fejlesztési célkitűzései és a község településrendezési tervének megalapozása 
céljából a Településfejlesztési koncepció (készítette: TÉR-t-REND Kft. - Ecorys Magyarország Kft.), melyet a 
képviselő-testület a 32/2016. (ll. 26.) határozatával fogadott el. A településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök megalapozása céljából, és azok alátámasztásaként Örökségvédelmi 
hatástanulmány készült a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján, annak 12. mellékletében 
meghatározott tartalommal. A fenti dokumentációkra alapozva, azokkal összhangban készült el a község 
Településszerkezeti terve, amit a képviselő-testület 110/2016. (X. 21.) határozatával fogadott el. Ezzel 
párhuzamosan készült el és került elfogadásra Babót község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (X.26.) 
önkormányzati rendelete, valamint annak mellékleteként a szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb 
kidolgozásban a központi belterületre (készítette: TÉR-t-REND Kft.). Az egyes tervek, ill. programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti külön Környezeti vizsgálat és értékelés készült.  

Egyes részterületek vonatkozásában felmerült a településrendezési eszközök módosításának igénye. Jelen 
esetben különböző célú területfelhasználási módosítások, változó területnagysággal szerepelnek a módosítási 
igények között. A tervezett módosítások az alábbiak: 

 Üdülőházas üdülőterület kijelölése hétvégi házas területből,  

 Különleges bányaterület kijelölése mezőgazdasági területből – 2 helyen, 

 Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölése általános mezőgazdasági területből,  

 Településközpont vegyes terület kijelölése zöldterületből. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdése értelmében a legfeljebb hét éven belül készült megalapozó 
vizsgálat felhasználható településrendezési eszköz módosítása során is. A (2) bekezdés értelmében a tervezési 
terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével a megalapozó vizsgálatot aktualizálni kell olyan 
módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza 
meg. A Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslatok tartalmi elemei 
összevonhatók, átcsoportosíthatók, bővíthetők, elhagyhatók, ezeket módosítás esetén a tervezési feladatnak 
megfelelő tartalommal, az érintett területre vonatkozóan kell elkészíteni. 

A fentieknek megfelelően az alátámasztó munkarészek az egyes módosításoknál különböző mélységben kerülnek 
kidolgozásra, arra való tekintettel, hogy már használt beépítésre szánt terület használati lehetőségeinek 
kiszélesítéséről van szó, bányaterület kerül kijelölésre, vagy új beépítésre szánt terület jön létre a módosítás során. 
Ennek megfelelően az egyes területekre azonos tematika szerint, de különböző mélységben kerül kidolgozásra a 
megalapozó vizsgálati és alátámasztó javaslati munkarész. 

A településrendezési eszközök módosítási igényének a településfejlesztési döntésekre nincsen hatása. Nem 
változtatja meg a hatályos településfejlesztési döntéseket, így a társadalmi-gazdasági elemzések újbóli 
kidolgozása indokolatlan. A területfelhasználási átsorolás kapcsán vizsgálni szükséges a térségi területrendezési 
tervekkel, a településfejlesztési koncepcióval, a hatályos településrendezési eszközökkel, a településszerkezeti 
összefüggésekkel való összhangot. A módosítások következtében jellemzően az épített környezetben és 
értékeiben nem következik be változás az átsorolás révén. A szerkezet alakító közlekedési rendszerek, a 
közúthálózati kapcsolatok, belső úthálózat változatlanok maradnak. A változások nem hatnak a korábbi 
közműhálózatokra vonatkozó fejlesztési és megvalósítási javaslatokra, vezetékes és vezeték nélküli hírközlési 



hálózati megállapításokra, katasztrófa védelmi elemzésekre, így szakági elemzések vizsgálatok javaslatok 
elkészítése csak az érthetőséget szolgálóan szükséges. 

A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához az alátámasztó munkarészek tematikáját az 
alábbiak szerint kell kidolgozni az egyes részfeladatok vonatkozásában: 

 Településrendezési tervi előzmények vizsgálata az érintett terület vonatkozásában [1.6.] 
 Településszerkezeti összefüggések: a módosítással érintett terület elhelyezkedése, települési 

kapcsolatai, térségi- és településszintű összefüggések [1.14.1.1.]  
 Területfelhasználás vizsgálata [1.14.1.]  
 Érintettség esetén az önkormányzati tulajdonú területek [1.14.3.] 
 A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései, tervezett változások és azok indoklása 

[2.] 
 A hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása, [6] 
 A szabályozási koncepció az érintettség mértéke szerint [7], 
 Területi mérleg és biológiai aktivitásérték egyensúly változása 

 

A szakági javaslatok kizárólag a tervezési területre vonatkozóan készülnek, abban az esetben ha a 
területfelhasználási változtatásból adódóan az adott szakági javaslat is módosul.     

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdése 
értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti 
környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell 
eldönteni. Mivel tervezett módosítások közül a bányaterületek kijelölésére külön környezeti vizsgálat készül, és a 
többi módosítás megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást nem keletkeztet, ezért a környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem szükséges.  

 

Babót, 2018. április 16. 

 

 

A Polgármester megbízásából:    főépítész 
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KészÜlt 2018. május 7-én (hétfőn) 10.00 órakor,9021Gyór, Czuczor u.24. sz
Sopron Megyei Kormányhivatal - Földhivatal lV. emeleti tárgyaló helyiségében
tárgyaláson.

alatt, a Győr-Moson-
megtartott egyeztető

Tárqv:BabótKözségtelepÜlésrendezésieszközeinekmódosítása@

Kormánymegbízotti Kabinet - Állami Főépítész
9021 Gyór, Árpád út 32. - goo2 cyőr Pf.: +t s

Megkeresett véleményező: Vélemény, nyilatkozat:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kormánymeg b ízotti Kabinet, Állam i r-oep itesz

A telepÜlésrendezési eszközök módosításával -mind az öt módosítási pont tekintetében - egyetért'

Gyór-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyóri Járási Hivatal AgÉrÜgyi és
KÖrnyezetvédelmi Fóosztály Környezetvédelmi
osztály és Természetvédel m i ositaty

Fertő-Hanság Nemzeti Park lgazgatóság A telepÜlésrendezési eszközök módosításával -mind az öt módosítási pont tekintetében - egyetért.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgatóSág Területi
VízÜgyi Hatóság

Eszak Dunántúli Vízügyi lgazgatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészség Ügyi Főosztály

A telepulésrendezési eszközök módosításával -mind az öt módosítási pont tekintetében - egyetért.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
loo vas-ztÓved e l m i és Fo g la l koztátás i'Főosztá ly
UtÜgyiosztály

A településrendezési eszközök módosításával -mind az öt módosítási pont tekintetében - egyetért.



Megkeresett véleményező: Vélemény, nyi Iatkozat:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyóri Járási Hivatal HatÓsági Foosztály,
ÉpítésÜgyi és Örökségvédelmi osztály

A telepÍ.ilésrendezési eszközök módosításával _
mind az öt módosítási pont tekintetében - egyetért.

Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály, Földhivatali osztály

A településrendezési eszközök módosításával - a
2. szám(l módosítási pont kivételével - egyetért'

A termőfÖtd védelméről szÓIi 2007. évi CXXIX'
törvény 1 1 .s (1)-(a) bek. alapján, az átlagosnál jobb
minőségŰ termőfoldet bányaÜzem céljára
felhasználni kivételesen és csak az indokolt
szÜkségletnek megfeleló legkisebb területen
lehet. Az alátámasztő dokumentációban lqírtak és a
tárgyaláson elhangzottak alapján az adott, SZ4
szántóterület tervezett igénybevétele számítással'
adatokkal nem alátámasztott' a termőföld tartÓs,
más célú felhasználása nem kellóen indokolt. A 2.
számú módosítási pont elfogadását a fentiek
szerint nem iavasolia.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi
Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Foosáály, Erdészeti osztály

Nem jelent meg.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendór-
főkapitányság

Nem jelent meg.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Bányászati osztály

Nem jelent meg.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nem jelent meg.

Győr_Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
TerÜ letfej lesztés i és Területrendezés i l roda

Nem jelent meg.

Babót Község Önkormányzata
A telepÜlésrendezési eszközök módosításával -
mind az öt mÓdosítási pont tekintetében - egyetért.

Végh Csaba

államifőépítész

Készítette: Gyimóthy Ákos
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ÜyizuMosÜN{ÜPRÜN MEGYEI
KÜRMÁNYHI\I{TAL

KonvÁNyl,Incn2om Klnmgr

JELENLÉn ív

KészÜlt 2018. május 7-én (hétfőn) 10'00 órakor,9021Győr, Czuczor u.24' sz' alatt, a Győr-Moson_
Sopron Megyei Kormányhivatal - Földhivatal lV. emeleti tárgyalÓ helyiségében megtartott egyeztetó tár-
gyaláson.

Tárqv: Babót Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárásban.

Megkeresett véleményező :
t\ ),

Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet, Áltami főépítész

l. 
-1'-n li íú1é-* l l ''-r] ;lTl' i .1

:\_- \"\ !--r<],y.:, 1,u. ,.y, :v4_\
t1 ., \+-=-.-.f , ?/J- "É- '|:-" ' \-=l+ \

Gyór-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
Győri Járási Hivatal AgrárÜgyi és Környezetvé-
delm| Főosztály, KÖrnyezetvédelmi osztály és
Term észetvédelm i osztály
Fertő-Hanság Nemzeti Park lgazgatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
lgazgatóság Területi VízÜgyi Hatóság

Eszak_dunántúli VízÜgyi lgazgatóság

Gyór-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészség Ügyi Főosztály

:'l,- i'*'l l * '-i ! t;':?j :]''Í' ";:.}' í/ ,^ t,;.j' j'r' ." n.n ---r

Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyóri Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Fóosztály
Közlekedésiosztály {il*aa^' t-}^-Á

Q*; cvli, * f-s il ni rq^ FW--^,._
g.,:íili; fi **'r1t5e; ''*4 %,r4

M i n iszterel nö kség, Ku ltu rál is Öröktégvéd elem éít
és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelós
Álamtitkárság

Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyóri Já.rási Hivatal, HatÓsági Fóosztály, Építés-
Ügyi és Örökségvédelmi osztá|y

\a
!

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
Elelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosz-
tály' Földhivatali osáály

:I{'*,{t CC!rr,+'""''ti

-.'1-, í(; .{t':-n

Kormánymegbízotti Kabinet _ Állami Főépítész
9021 Győr, Árpád út 32' - goo2 Győr Pf.: 415



Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási
Hivatal, Agrárügyi és KÖrnyezetvédelmi FŐosz-
tály, Erdészeti osztály

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

Gyór_Moson_Sopron Megyei Rendór-
fókapitányság

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Fő-
osztály Bányászati osztály

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei onkormányzat Terü-
letfejlesztési és TerÜletrendezés i lroda

rr - , 3:--
it- ' ,ft l.--r - , '\i a\ :

!J1..,.-r+" ^-\-.1

-\re. =, . i.3=-:- cs<bj fuS

Készítette: Gyimóthy Ákos

K. m. f.

államifóépítész
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l ktatószám : GYD_02I307 -7 l 201 8' Tárgy: Babót Község telepÜlésrendezési
eszközeinek felÜlvizsgálata tárgyalásos el_

járásban, végső szakmai vélemény
Mellékletek: jegyzőkönyV

Hiv. szám: B/B5-1 512018.

Ügyintéző: Gyimóthy Ákos
Telefon: (96) 529-683

Molnár János Úr
polgármester

Babót Község önkormányzata

BABOT
Ady Endre u. 3.

9351

Tisáelt Polgármester Ur!

Babót Község helyi építési szabályzatának, valamint telepÜlésszerkezeti tervének (egyÜtt: telepulésren-
dezési eszközök) felÜlvizsgálatával kapcsolatos szíves megkeresésére _ az épített környezet alakításá-
rÓl és védelméről szilÓ 1997. évi LXXVlll. fv. (továbbiakban: Étv.) B. s (2) bekezdése, továbbá a tetepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejtesztési stratégiáról és a telepütésrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szÓti 314/2012. Xl. 8.) Korm. rendetet
42. s (6) bekezdése alapján kialakított - végső szakmai véleményem a következő:

A tervmódosítás eljárási lépései során keletkezett iratokat áttekintettem és megállapítottam, hogy a terv
egyeztetése a fönt hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt. A véleményezési eljárás
a Korm. rendelet 42. $-a szerinti tárqvatásos etiárás keretei között zajlott le. Az egyeztetó tárgyalásra
2018. május 7-én, hétfőn kerult sor. Az egyeztetó tárgyalás eredményesen lezárult, melyről a mellékelt
jegyzőkÓnyveÍ rögzítettük. A jegyzőkönyv tanÚsága szerint eltérő vétemény maradt fenn:

A 2' számú módosítás elfogadását a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmis zerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali osztálya nem javasotja.

lndoklás: A termőfold védelméről szÓlÓ 2007. évi CXXIX' törvény 11.s (1)-(a) bek. alapján, az átlagosnál
jobb minőségű termőfÓldet bányaÜzem céljára felhasználni kivételesen és csak az indokott szÜkséglet-
nek megfelelő legkisebb terüIeten lehet' Az alátámasáó dokumentációban leírtak és a tárgyaláson
elhangzottak alapján az adott, SZ4 szántóterÜlet tervezett igénybevétele számítással, adatokkal nem
alátámasztott, a termőföld tartós, más célÚ felhasználása nem kellően indokolt.

902'l Gyór, Árpád út 32. - 9oo2 Gyór Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 529-683
E-mail: foepitesz@gyor. gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A fentiek figyelembe vétele mellett, a teleplilésrendezési eszközök módosítására elkészített dokumentá-

ció képviselotestÜlet elé terjesztése ellen kifoqást nem emelek.

A településrendezési eszköz jÓváhagyásával kapcsolatban a31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43.S_a az

alábbiak szerint rendelkezik:

,,(1 ) A településrendezési eszkÓz legkorábban:

c) a tárgyatásos etjárás és az átlamifoépÍtészi etjárás esetén az elfogadást kovető napon

lép hatályba.

(2) A polgármester gondoskodik a tetepülésrendezési eszköz Étv. a. S G) bekezdése szerinti

nyi1vánosságárót, továbbá az etfogadott teleptitésrendezési eszközt vagy módosítását az

etfogadást követo 15 napon belül

a)rÓvid,közérthetőösszefogtalikíséretébenközzéteszi
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megkŰtdi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - jogsza-

bátyban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az eI-

fogad ásárót szótÓ jegyzokÓnyvvel egyt)tt

ba) a Lechner Tudásközpont TerÜteti, ÉpÍtészeti és tnformatikai Nonprofit Korlátolt Felelős-

ség(i Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont),

bb) az áItami főépítész hatáskörében eljárÓ fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) az eljárásban részt vevő Ősszes áltamigazgatási szerunek vaqv

c) a megküldés hetyett digitátis förmátumban a jegyzőkönyvvel egyÍ)tt mint elektronikus

Úton hitetesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szer-

veknek.

(3) Amennyiben az állami fiépítészi hatáskörében etjári fővárosi és megyei kormányhivatal

vagy az eljárásban részt vevő áttamigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladékta-

lanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál _ a polgármester egyidejű tá-

jékoztatása metlett - a teteputésrendezési dÓntés jogszerűségével kapcsolatos törvényes'

sé g i fe t ti gye l eti e lj árá s lefol ytatását' "

Emlékeztetem, hogy záró véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni keIl.

Győr, 2018. május 9.

SzélesSándorkormánymegbízott""T#:::"iegbízásábó'[*Mú'

államifoépítész




