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1. ELŐZMÉNYEK
Babót község közigazgatási területének egészére 1998-2000. évben készültek el a településrendezési
eszközök. Első lépésként Babót község Önkormányzatának képviselő-testülete 15/1998. (II. 26.) önkormányzati
határozatával elfogadta a község településfejlesztési koncepcióját, mely a település fejlesztésének
alapdokumentuma. A településfejlesztési koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a
belterületet, és a hozzá közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területeket lefedő építési szabályzat
rendelkezéseinek megfogalmazására. A képviselő-testület a településszerkezeti tervet 60/2000. (VIII. 25.)
önkormányzati határozatával fogadta el, a helyi építési szabályzatot 10/2000. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelettel állapította meg. A településrendezési eszközök felülvizsgálatára és átfogó módosítására 2007.ben került sor.
A fentiekben szereplő dokumentumokat az elmúlt években bekövetkezett társadalmi-, gazdasági- változásokhoz,
és az önkormányzat lehetőségeihez, valamint a törvényi, jogszabályi változásokhoz szükséges igazítani. Az
új országos jogszabályok tartalmi követelményeinek és előírásainak megfelelő új településszerkezeti tervet az új
településfejlesztési koncepciót alapul véve kell elkészíteni. Az építésjogi jogszabályok és az építésjogi eljárási
rendszerek, valamint az építésjogi sajátos jogintézmények teljesen átalakultak. Ennek kapcsán jelentős
mértékben megváltozott az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
(továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK), a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, hatályba lépett az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. A jogi környezet kötelezővé teszi az új rendszerhez való igazodást, a
településszerkezeti terv 10 évenkénti és a helyi építési szabályzat 4 évenkénti felülvizsgálatát. A hatályos
rendezési tervek részmódosítása már csak 2016. december 31-ig történhet, ezután változatlan formában a
hatályos tervek 2018. december 31-ig alkalmazhatók.
A fentiek alapján Babót község képviselő-testülete 58/2014. (V. 30.) önkormányzati határozatában döntött arra
vonatkozóan, hogy felülvizsgálja településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit, igazodva az
új országos jogszabályi környezethez, az eltelt időszakban bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásokhoz, a
településfejlesztési célokhoz, valamint az egyedi kérelemként érkezett tulajdonosi fejlesztési igényekhez.
A fenti dokumentumok felülvizsgálatának módszertani alapját, egyeztetési folyamatát a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.
A Korm. rendelet alapján a koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -értékelő
munkarész, összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzi meg. Babót község önkormányzat
képviselő-testülete 113/2015. (XII. 18.) önkormányzati 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.) önkormányzati 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.
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2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat egyeztetése, párhuzamosan egy eljárásban történhet, a teljes eljárásra vonatkozó
előírások (alapján.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településrendezési
eszközök készítéséhez a Polgármester kezdeményezte az előzetes véleményezési szakasz lefolytatását
2016. márciusában. Az előzetes tájékoztatóban meghatározta a rendezési alá vont területet, a rendezés célját, a
fontosabb fejlesztési elképzeléseket, és a rendezési várható hatását. Az előzetes tájékoztatás kapcsán kérte
érintettség esetén a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási
szervek térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását. Az előzetes véleményezési
szakasz lefolytatásával párhuzamosan történt a településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó
környezeti értékelés tematikájának véleményezése, az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint.
Az előzetes véleményezési szakasz kapcsán beérkezett vélemények, a környezet védelméért felelős szervek
tematikával kapcsolatos észrevételei, adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által kapott adatok a
településrendezési eszközök készítésénél beépültek.
Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ban meghatározott véleményezési szakasz
lefolytatásához készült. A környezeti értékelés a településrendezési eszközök alátámasztó javaslatainak egyik
munkarészeként készült el, véleményezése a településrendezési eszközök véleményezési szakaszának
keretében történik.
Az államigazgatási egyeztetési eljárással párhuzamosan folyik a véleményeztetés a partnerségi egyeztetés
szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint gazdálkodó szervezetek, stb.), a GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzattal és a szomszédos önkormányzatokkal. A partnerségi egyeztetés
szabályairól a képviselő-testület a 107/2014. (XI.28.) önkormányzati határozatával döntött.
3. A TERVEZÉSI FELADAT, A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
Jelen tervfelülvizsgálat egyik célja a településrendezési eszközök és az új jogszabályi háttér, valamint a
területrendezési tervek közötti összhang megteremtése. A településrendezési tervek, a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet tartalmi követelményei és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak megfelelően, valamint az
OTÉK 2016. 03. 10-én hatályos településrendezési követelményeinek figyelembe vételével készülnek.
A településrendezési tervek alapját nem csak a településfejlesztési koncepció adja, hanem az önkormányzathoz
írásban érkezett egyedi kérelmek, lakossági vélemények, elvárások, valamint az előzetes tájékoztatásra
érkezett államigazgatási észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások.
A fentiek alapján jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, azon belül a
településszerkezeti tervet és leírását, az új jogszabályi környezetnek megfelelően a település területi mérlegét,
a területrendezési tervekkel való összhang igazolását, a biológiai aktivitásérték számítás eredményét. Elkészül
az új jogszabályi háttérrel összhangban lévő helyi építési szabályzat, valamint annak mellékleteként a
szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb kidolgozásban a központi belterületre.
A településszerkezeti tervhez és helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek készülnek,
melyek tartalmazzák az alátámasztó javaslatokat, ezeken belül a különböző szakági javaslatokat, amelyek a terv
készítését meghatározták, és amelyeknek hatása van az építés térbeli rendjének alakítására. Az alátámasztó
munkarészek a településfejlesztési koncepcióhoz és településrendezési eszközökhöz készült megalapozó
vizsgálatok figyelembevételével készült. Az alátámasztó javaslat egyes részei összevonva, átcsoportosítva,
bővítve kerülnek be az anyagba, egyes szöveges tartalmi elemek elmaradnak, a település településhálózatban
elfoglalt helyének, szerepkörének, adottságának megfelelően.
A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben leírtak alapján, a jelenlegi a környezeti állapot
fenntartását szolgáló területhasználatok folytatásának köszönhetően jelentős környezetterhelő hatások nem
várhatók. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti
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külön környezeti vizsgálat és értékelés készül, mivel a településrendezési eszközök a teljes közigazgatási
területre kiterjednek.
4. A TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Nemzeti Kataszteri Program Kft. kötött szerződés alapján, az
Önkormányzat saját hatáskörébe tartozó településrendezési feladatainak ellátásához megvásárolta, a település
teljes területére, a digitális földmérési alaptérképét. A településszerkezeti terv és szabályozási terv alaptérképe
az állami alapadatok felhasználásával készültek a földhivatali ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 2014.-ben
készült állapot digitális állománya alapján.
Fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek
esetében a térkép a magassági adatokkal, szintvonalakkal kiegészült. A település domborzati adottságai szerint
síknak tekinthető, így nem indokolt a teljes közigazgatási terület, vagyis a beépítésre nem szánt területek
vonatkozásában a magassági adatok használata.
Az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kiegészült a földhivatali térképen nem ábrázolt, már megvalósult
épületek kontúrjával, mint meglévő, geodéziailag be nem mért épületek, a jogerős építési vagy használatba vételi
engedély, valamint ahol ezek nem álltak rendelkezésre légifotó alapján.
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II. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, LEÍRÁS
TARTALOMJEGYZÉK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HATÁROZATI JAVASLAT
1. MELLÉKLET: BABÓT KÖZSÉG T-1 RAJZSZÁMÚ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV,
2. MELLÉKLET: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA,
3. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
4. MELLÉKLET: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
5. MELLÉKLET: TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
6. MELLÉKLET: A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HATÁROZATI JAVASLAT
Babót Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../2016.(.... .....) határozata
Babót Község Településszerkezeti Tervéről
1. Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Babót teljes közigazgatási területére kiterjedő
településszerkezeti terve elfogadásához, összhangban a hatályos jogszabályokkal.
2. Jelen határozat mellékletét képezik:
1. melléklet: Babót Község T-1 rajzszámú Településszerkezeti Terve,
2. melléklet: A településszerkezeti terv leírása,
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések)
4. melléklet: A település területi mérlege
5. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye.
3. A határozat és a mellékletei az elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá.
.
k.m.f.

Pintér Róbert
jegyző

Molnár János
polgármester

kivonat hiteléül:

Pintér Róbert
jegyző
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2. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) HATÁROZATHOZ
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

A településszerkezeti terv határozza meg Babót térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és a
megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában, az
országos és térségi érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet
állapotának javítása, vagy legalább szinten tartásának figyelembe vételével.
Babót településszerkezeti tervének alapját a 60/2000. (VIII. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott és a
25/2007. (IV. 13.) önkormányzati határozatával módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek
meg jelen településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő
változások.
A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és
beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy
a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai,
önkormányzati fejlesztési szándékok, és az elkészített, elfogadott településfejlesztési koncepció (TFK) határozta
meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Győr-Moson Sopron Megyei területrendezési terv
követelményeiben meghatározott, a térségi területfelhasználási kategóriákra és megyei övezetekre vonatkozó
szabályok.
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési, azon belül
szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemként, valamint egyéb területfelhasználási egységekben
megjelenő önálló közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló
vízgazdálkodási térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az
egyéb vízfolyások.
A területi mérleg és beépítési sűrűség számítása során a területfelhasználási egység területét a
településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek
területével növelt területtel kell számítani. Az eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló
kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett
szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek
(gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti
terv módosítása nem szükséges.
A településszerkezeti terv tartalmazza az egyes területekre vonatkozó védelemmel (védőterületek, védősávok)
és korlátozással érintett területeket, meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is.
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
1.1. Településszerkezet
A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok. A művi
vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemei, különös tekintettel az országos főutakra
és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják.
A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei:
A közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85ös tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvonalon
halad, Babót belterületétől délre,
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A település északi közigazgatási határán halad a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút
nyomvonala,
Az ezzel párhuzamosan haladó 8. számú Győr-Sopron vasútvonal,
A közigazgatási területen és belterületen is keresztül halad az észak-kelet dél-nyugat irányú 8516 j.
Veszkény-Babót összekötő út, és az észak-nyugat dél-kelet irányú 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár
összekötő út,
tervezett mellékútként jelölt, a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat
összekötő út (Széles u.) nyomvonala.
A jelentősebb vízfolyások: a délnyugati közigazgatási határon folyó Kis-Rába, a déli területen folyó
Tordosa-csatorna, az észak-déli irányban haladó Lökös-árok,
Babót térségében halad a 614 j. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak földgázszállító
hálózati rendszerhez tartozó távvezeték, valamint az átvitelt befolyásoló, 120 kV-os elosztó hálózathoz
tartozó, a közigazgatási területet kelet-nyugati irányban haladó távvezeték.
A fontosabb, településszerkezetet meghatározó területfelhasználások terület keleti részén szántók és legelők
találhatóak a közigazgatási határig, míg a déli és délnyugati külterületi részeken üzemtervezett erdő területek
találhatók, melyek az ökológiai hálózat alapját adják. A mezőgazdasági területek foltszerűen a nyugati részeken
is megjelennek. A külterületen jelentős a külszíni bányaműveléssel érintett területek aránya. A kialakult
beépítésre szánt területek jellemzően a község központi belterületén helyezkednek el, mely két településrész,
Ordód és Babót összeolvadásával alakult ki. A központi belterületen kívül, csak kisebb külterületi lakóhelyek
alakultak ki (Öreg Ruzsics malom tanya, Heiner tanya), valamint a major területe.
1.2. Belterület és belterületi fejlesztés
A település közigazgatási területe belterületre és külterületre tagolódik. A belterületet beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt területek alkotják, beépítésre szánt területi dominanciával. A meglévő belterület bővítése,
a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható.
A belterületi kertek, mezőgazdasági céllal használt belterületi vagy belterülethez közvetlenül kapcsolódó
földrészletek a lakóterületi fejlesztések tartalékait jelentik. Tulajdonosi szándékegyezés esetén, a mezőgazdasági
céllal használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt elkészíttetni a közterületi és
telekszerkezeti szabályozást, valamint a fejlesztéshez szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, a
szükséges telekrészek leadását külön önkormányzati döntés alapján meghatározni. Termőterület végleges
máscélú hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos
feltételek meglétéhez köthető.
A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható
legyen.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. Külterületen, a
településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A gazdasági területek
fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A meglévő külterületi lakóterületek, hétvégi
házas üdülőterületek külterületi telken is fejleszthetők bővíthetők, azonban a belterületbe vonás a viziközművel
való ellátást segítheti.
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1.3. Területfelhasználás rendszere
A beépítésre szánt területek Babót területén belül, az építési használat általános jellege, valamint a sajátos
építési használata szerint, a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak:
Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Beépítési-sűrűség

lakó

falusias

0,5

központi belterületen: teljes
külterületi lakott hely: hiányos

vegyes

településközpont

1,5

teljes

kereskedelmi, szolgáltató

1,6

részleges

ipari

1,5

részleges

hétvégi házas

0,2

teljes

gazdasági
üdülő

Közüzemi közművesítettség
mértéke

A beépítésre nem szánt területek a használat általános jellege, valamint a sajátos építési használata szerint a
következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
Sajátos használat szerint

beépítésisűrűség

Közüzemi közművesítettség
mértéke

közúti közlekedési terület

-

a feltárt, kiszolgált terület
közművesítettségi
mértékével azonos

Kötöttpályás közlekedési terület

-

hiányos

közkert

-

közművesítetlen

védelmi

-

közművesítetlen

gazdasági

-

közművesítetlen

mezőgazdasági

általános

0,005

közművesítetlen,
birtokközpont esetén
hiányos közművesítettség

vízgazdálkodási

vízfolyások, csatornák, árkok, víztározó, tó

-

közművesítetlen

sportolási célú

0,01

hiányos

temető

0,01

hiányos

nyersanyag kitermelés (bánya) céljára
szolgáló

0,05

közművesítetlen

Általános használat szerint

közlekedési (és közmű)

zöld
erdő

Különleges beépítésre nem
szánt

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább
5%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5%.
A terület-felhasználáshoz kapcsolódik a beépítési-sűrűség, ami nem telekre lebontva, hanem a területfelhasználási egységekre (építési telkek és a hozzájuk tartozó kiszolgáló utak együttes területe) határozza meg a
beépítés intenzitását. A beépítésre nem szánt terület-felhasználásnál a szintterület–sűrűség jellemzően nem
értelmezhető, ahol megengedett a korlátozott beépítés, csak ott kerül meghatározásra.
Az egyes terület-felhasználási egységek minimális közüzemi közművesítettségének mértékét a fenti
táblázatok rögzítik. A terület-felhasználási egységekben, építési övezetekben, övezetekben az építés során a
közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő feltételeket kell
alkalmazni. A környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon
teljesíthetők, az övezetre előírt teljes közművesítettség esetében is. A közművesítési szinteket és feltételeket
külön jogszabály határozza meg (OTÉK 8.§ és a 33.§).
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1.4. Beépítésre szánt területek területfelhasználási besorolása és változásai
Lakóterületek
Babót területén a meglévő lakóterületek egységesen falusias lakóterületbe tartoznak. A falusias lakóterületen a
lakófunkció mellett ma is jellemző a mezőgazdasági gazdálkodáshoz kapcsolódó portahasználat, intenzív
kerthasználattal és a kerthasználathoz kapcsolódó építményekkel, géptárolók mezőgazdasági gépek, állattartó
épületrészek, pajták, terménytárolók sorával. A falusias lakóterületi terület-felhasználásba azok a hagyományos
tanya jellegű telkek is beletartoznak, amelyeknél elképzelhető átalakulás átépítés kapcsán a háztáji tevékenység
erősítése és a háztájihoz kapcsolódó karakteresebb mezőgazdasági melléképületek építése (Öreg Ruzsics
malom településrész). A központi belterületen a lakótelekre jellemző beépítési mértéken belül lehetőség van a
lakófunkció mellett vagy önállóan szakrális, kulturális, szociális, kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, egyéb
gazdasági rendeltetést befogadó épület építésére. A falusias lakóterület lakóépületeinek jellemző tömegaránya
4,5m-es épületmagasság. A mezőgazdasági gazdálkodáshoz és gazdasági tevékenységhez kapcsolódó lakótelki
épületek javasolt tömegaránya 7,5m-es épületmagasság.
Minőségi fejlesztést jelent a lakótelkeket kiszolgáló közterületek rehabilitációja, vízelvezető rendszer megújítása,
kapubehajtók egységesítése méretben, anyaghasználatban (út- és járdaépítés, felújítás, fasorok telepítése a
kultúrált környezet létrejöttét és a mikroklíma javítását célzóan, közlekedési zöldfelületek létrehozása).
A lakóterületi fejlesztések elsődleges célterületei a foghíj telkek hasznosítása. Jelentős számú kialakított, de be
nem épült telkek találhatók a belterület déli részén. További beépítési lehetőséget adnak a Petőfi sor menti
telkek. Csak ezt követően kerülhet sor a mély lakótelkek hosszanti megosztására a kiszolgálást biztosító
infrastrukturális fejlesztések megvalósítását követően új utcák és új telekszerkezetek létrehozására és
beépítésére.
Vegyes területek
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Fő utca - Ady Endre utca és Sport utca
által határolt tömb területét, valamint a templom telkét is. Ez a terület elsősorban lakó és olyan települési szintű
egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra. Így a
lakófunkció mellett az ellátásában szerepet játszó közösségi kulturális, szakrális, nevelési, oktatási, egészségügyi
és szociális ellátási, kereskedelmi szolgáltatói, vendéglátói, egyéb gazdasági funkciók is helyet kaphatnak.
A település fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A lakosság igényeit a meglévő funkciók ki tudják elégíteni. Tartalék, új beépítetlen terület kijelölése jelenleg nem
indokolt.
Gazdasági területek
A településszerkezeti terv - összhangban a korábbi terv elhatározásával - a 85. számú főút mellett jelöl ki
tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Mivel ez a terület jelenlegi
területhasználatát tekintve mezőgazdasági szántó terület, így ennek gazdasági célú hasznosítása ütemezetten,
az infrastruktúra hálózatok kiépítésével együtt történhet. Egy kisebb méretű terület is ebbe a
területfelhasználásba kerül Kapuvár közigazgatási területéhez kapcsolódva, ahol jelenleg egy vendéglátás
céljából épült létesítmény áll.
A Veszkény felé vezető út mentén található, volt major területe ipari gazdasági területbe sorolt. . A területfelhasználási besorolás a működés és fejlesztés, valamint a terület fokozatos átalakulásának kereteit biztosítja.
Szintén emellett az út mellett jelentős méretű tervezett ipari gazdasági területet jelöl a településszerkezeti terv, ez
a terület is jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló szántó. Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari
építmények elhelyezésére szolgál, mely más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
Üdülő területek
A bányászati tevékenységből visszamaradt horgásztavak körül hétvégi házas üdülőterületek kijelölése történt a
korábbi településszerkezeti terv kapcsán, mely területek felhasználása változatlan marad. A hétvégi házas
területen elsősorban 6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó, legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló
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üdülőépületek helyezhetők el. A kapuvári közigazgatási terület mentén jelentős méretű hétvégi házas üdülőterület
kerül kialakításra, a horgásztavak körül. A 85. számú út közelsége miatt a terület zaj- és por szennyezés elleni
védelmét biztosítani kell. A 85. számú út 50 méteres védőtávolságán belül üdülőépület nem helyezhető el, ezen a
területen zöldfelület, sport- és parkolóterület alakítandó ki. Szintén hétvégi házas üdülőterületbe kerültek a
belterület déli részén elhelyezkedő meglévő és tervezett bányatavak körül kialakítható telkek. A pihenő- és
horgásztavak körül 3m széles sávban épület, kerítés nem helyezhető el, a tavak fenntarthatósága érdekében.
1.5. Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási besorolása és változásai
Közlekedési és közműterületek
A Babót közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba, közúti közlekedési területbe kerülnek az
országos közúthálózat elemei, valamint a helyi gyűjtőutak. A helyi kiszolgáló, feltáró utak (lakóutak,
mezőgazdasági utak) az általuk feltárt területfelhasználási egység részei a területi mérleg számításánál. A
tervezett M85 gyorsforgalmi út esetében a településszerkezeti terv a nyomvonalat és védőtávolságot jelöli,
területfelhasználásilag nem különbözteti meg az érintett területet. Az igénybevett terület kiszabályozása a pontos
nyomvonal ismeretén, a kisajátítási terv alapján történhet. A kerékpárút hálózat elemei nem külön területfelhasználásként, hanem szerkezetalakító közlekedési elemként kerülnek a tervre.
Településszerkezetet meghatározó utak az országos közutak, valamint a település gyűjtőútja a 85. számú GyőrNagycenk másodrendű főútra kivezető, tervezett út (Széles út) nyomvonala. A település többi utcája lakóút,
egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó közlekedési terület. A
közlekedési területeken megjelenő forgalomnagyság nem teszi szükségessé és nem teszi indokolttá a földhivatali
nyilvántartás szerinti közterületi szélességek jelentős növelését.
A közigazgatási területet kelet –nyugati irányban átszelő Sopron-Győr 8. számú törzshálózati vasútvonal telkének
területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül feltüntetésre.
A nem vonalas jellegű közüzemi közműlétesítmények (pl.: gázfogadó, vezetékes hírközlési központ) telekigényes
közmű terület területfelhasználásba kerülnek. Szükség esetén új közműtelek bármely terület-felhasználásban
létrehozható.
Zöldterületek
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.
Zöldterület- közkert besorolásba az Ady Endre út melletti 176 hrsz telek tartozik és a főút melletti Ordódi park. A
zöldterületek mennyiségi fejlesztésére a településszerkezeti terv nem tesz javaslatot, minőségi fejlesztésükre
tervezett dúsabb növényzet és többrétű használatot biztosító funkciókkal lenne lehetőség.
Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az üzemtervezett erdőkre és azok elsődleges rendeltetés szerinti
besorolására kapott adatszolgáltatás alapján kerül sor. A település erdőterületei településszerkezeti terv szintjén
is szétválasztottan jelennek meg, a gazdasági célú és a védelmi célú erdőterületek külön területfelhasználásba kerülnek.
Erdőterületek nagykiterjedésben a település déli és dél-nyugati határában terülnek el: a kapuvári határban a
Rába erdő, míg délen, kisfaludi közigazgatási határnál a Faluhely dűlőnevű területek találhatók. A Bogyiszlói út
mellett terül el a harmadik nagyobb kiterjedésű erdőtag, Szilikút.
Az üzemtervezett erdőkhöz képest többlet, tervezett erdőterületet jelöl a településszerkezeti terv, a 0126/9 hrszú telken, összhangban a korábbi településszerkezeti terv és a megyei területrendezési terv , mely terület az
ökológiai hálózat része, mint magterület. A korábbi településszerkezeti terv által kijelölt, tervezett védelmi célú
erdőterület továbbra is megmarad a vasútvonal mentén a belterületi lakóterület és a veszkényi üdülőterület
védelme érdekében.
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Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek.
A település közigazgatási területének nagy részét mezőgazdasági területek teszik ki. Az elsősorban szántóföldi
mezőgazdasági területek általános használatuk szerint, az OTÉK szerinti úgynevezett általános mezőgazdasági
területbe kerültek besorolásra. A település több mint 60%-a szántóterület, a legjelentősebb területhasználat is ez.
A területhasználat szintjén nem kerül sor a szántó, rét legelő gyep területek megkülönböztetésére, a területfelhasználási besorolás nem differenciálódik. A mezőgazdasági területek egy részén lehetőség van szélerőműpark létesítésére.
Vízgazdálkodási terület
Babót külterülete kiterjedt vízlevezető csatornahálózattal rendelkezik, aminek jelentősebb elemei vízgazdálkodási
terület-felhasználásba kerülnek. Vízgazdálkodási területbe kerül a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
valamint a csatornákhoz kapcsolódó vízi létesítmények területei, valamint a bányászati tevékenységből
visszamaradt tavak, állóvizek medre és parti sávja (horgász-, látvány- és halastavak). A fő vízfolyások: Lökösárok, Gyep-szegési csatorna, Tordosa-csatorna, és a hozzájuk csatlakozó csatornahálózat.
Különleges beépítésre nem szánt területek
A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső
hatásaitól védelmet igényelnek.
Beépítésre nem szánt különleges terület- nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló területbe, azaz
bányaterületbe sorolható a Babót I.-kavics védnevű bányatelek egésze, és a Babót IV. védnevű meglévő
bányatelek egy része (kb. 45 ha). A bányatelek település belterületéhez közelebb eső része továbbra is általános
mezőgazdasági területbe sorolt. A tervezett "Babót V.- kavics védnevű bányatelek (kb. 26ha) a
településszerkezeti terven szintén ebbe a terület-felhasználásba kerül.
Különleges beépítésre nem szánt - temető területhasználatba kerül a település temetője, mely az Erdősor utca
mentén helyezkedik el. Bővítését már az előző rendezési terv kijelölte, a meglő temető telke mögött, ez továbbra
is így szerepel a településszerkezeti terven. A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az
azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál.
Különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények
elhelyezésére szolgál. Ebbe a területfelhasználásba tartozik a község központjában, az Erdősor utca mentén
elhelyezkedő terület.
2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
2.1. Tájhasználat, tájszerkezet
A külterületek terület felhasználásában a hagyományosan kialakult tájszerkezetnek megfelelően a
mezőgazdasági es erdőgazdálkodási tájhasználat domináns, de a bányászati tevékenység nyomán, több helyen
bányatavak, illetve működő bányaterületek találhatók. A területhasználatok megoszlásáról az adatok alapján
kiemelhető hogy az erdősültség meghaladja az országos átlagot 23,1%.
A tájhasználatban a terv alapján jelentős változást az új bányaterület kijelölése jelenti egy jelenlegi
mezőgazdásági szántó területen. A bányakijelölést kutatás és előzetes engedélyeztetés előzte meg.
A további módosítások kisebb léptékűek, jellemzően a jelenlegi állapotnak megfelelő területhasználatba sorolást
jelentik. A módosítások között szerepelnek még egyedi, az önkormányzat által támogatott kisebb fejlesztési
szándékok, melyek léptéküknél fogva a tájszerkezetre jelentős hatást nem gyakorolnak.
A település külterületén a bányászat hatására alakultak ki tájhasználati konfliktusok elsősorban. A működő
bányák tájesztétikai és a kitermelésből illetve szállításból adódó környezeti hatásai jelentősek. A Babót I. és IV.működő kavicsbánya jelentős mértékben roncsolt tájsebek, a térségi tervek alapján a rehabilitálása során a
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környező területek adottságaihoz illeszkedő újrahasznosítás – véderdők , védelmi célú zöldfelületek létesítésejavasolt.
A mezőgazdasági termelés és erdőgazdálkodás az évszázados hagyományoknak megfelelően és az
adottságokkal összhangban működik. A település környezetében lévő állattartó telep a volt MGTSZ területén
tájhasználati konfliktust jelenthet, különösen a temető közelsége miatt. A jelenlegi 250 helyett tervezett 750
szarvasmarha tartása esetén a védőtávolságok betartása, a technológia helyes megválasztására különös
figyelmet kell fordítani.
A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt
hatásait az érintett övezetek kialakításánál figyelembe kell venni.
A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl. előközművesítés) a beruházások
megvalósítása előtt biztosítani kell. Ezt alapvetően a területtulajdonosok tehervállalásával kell biztosítani.
A település beépített területein átfolyó vízfolyások telekrendezését (telekalakítás) meg kell oldani.
Növelni kell a település zöldfelületeinek nagyságát, és növényzettel való fedettségét.
A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell tartani és ki kell egészíteni a fasorok, védősávok
visszaállításával, telepítésével.
2.2 Táj- és természetvédelem
A meglévő értékes természeti területek, ökológiai elemek, erdők és vízfelületek megőrzése a tervben a megfelelő
területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, emlékek lehatárolása a kapott
adatszolgáltatás alapján történt, a lehatárolásokra az önkormányzati döntésnek nincsen hatása.
Nemzetközi jelentőségű táj és természeti értékek
Natura 2000 terület kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe (HUFH20001 Rábaköz elnevezésű)
található a közigazgatási terület déli részén lévő erdőterületek (Rába erdő, Faluhely). A Natura 2000 terület
természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása.
A településszerkezeti terv az érintett területet a jelenlegi, kialakult területhasználat figyelembe vételével
erdőterületbe, mezőgazdasági területbe és falusias lakóterületbe sorolja. Az érintett területen a korábbi
településrendezési eszközökhöz képest területfelhasználási változás nincs.
Országos jelentőségű táj és természeti értékek
Az országos ökológiai hálózat elemeit az ország azon természetes és természetközeli élőhelyei alkotják,
amelyek nem állnak országos természetvédelmi oltalom (pl. nemzeti park, tájvédelmi körzet) alatt. Babót
területén az országos ökológiai hálózat elemei közül az ökológiai magterület a Rába-erdő, Iharos-erdő és a
Babóti-erdő területeit fedi le. Az övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A településszerkezeti
terv az érintett területen már meglévő, beépült Öreg Ruzsics malom tanya területét kezeli falusias lakóterületként,
a korábban hatályos településszerkezeti tervvel összhangban, az 5%-os pontosítási lehetőség
figyelembevételével. Az ökológiai folyosó a közigazgatási terület délkeleti részén (Szili-kúti körüli) illetve a
településtől nyugatra található (Rába-erdő keleti, ill. a Liget-dűlő északi) területein helyezkedik el. Az övezet
területén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A meglévő, beépített területek az 5%-os pontosítási
lehetőség figyelembevételével kerülnek beépítésre szánt területbe. Pufferterület térségi övezetébe a Tordosacsatornamenti területek sorolhatóak.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete jellemzően az erdőterületeket és a
Tordosa-csatorna és a Kis-Rába vízfolyások menti területeket fedi le. Beépítésre szánt területként az Öreg
Ruzsics malom tanya külterületi major és lakott területrész esik a térségi övezetbe.
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Helyi jelentőségű táj és természeti értékek
A község kiemelten védendő helyi természeti értéke az 1896-ban ültetett négy kocsányos tölgyfa. Az
úgynevezett Királyfák (vagy Millenniumi fák) a kocsányos tölgy rábaközi ökotípusát őrzik, ezért genetikailag is
jelentősek. A Kis-Rába mellékvizei a Lökös-ér és a Tordosa-ér közti egykori ligeterdő legeltetésre és településre
kiritkított részeinek tanúi, egykori erdőalkotókat idéznek. A falu főútjának jellegzetes pontjain, elágazásainál,
kanyarjában helyezkednek el, tájékozódási pontok. A fák megőrzése településképi és örökségvédelmi
szempontból is fontos.
A fák védetté nyilvánításáról szóló 10/1994. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet, mint helyi jelentőségű
természetvédelmi emlék nyilvánítja védetté a 4 db Királyfát.
3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A településrendezési eszközökben gondoskodni kell a közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése,
javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és
összefüggő rendszer kialakításáról. Ennek figyelembe vételével a zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a
településszerkezeti terv ábrázolja.
A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a közkertek, a zöldfelületi intézmények (sportpálya),
intézményi zöldfelületek (iskola, óvoda), utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek a
területi elemek és vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Babót zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között
egyaránt találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek. A különálló
közkerteket utcafásítások kötik össze zöldfelületi rendszerré. A zöldfelületi rendszer vonalas elemei közül az
utcai fasorok és erdősávok Babót területén nem jelentősek ezek kiegészítését, egységes utcai fásítást javaslunk
a települési főút és lakóutca hálózaton amennyiben a meglévő közterületi szélesség lehetővé teszi. A foghíjas
utcafásítások kiegészítésére, pótlására tájhonos fafajok ültetendők.
Babóton a település méreténél és falusias jellegénél fogva alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-,
belterület együtt véve), ezen belül túlnyomórészt mezőgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív
alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a laza
beépítésű lakóterületek kertjei. Új közkert közpark létrehozása, tényleges megépítése nem indokolt.
Az intézmények egy része nem rendelkezik megfelelő méretű területtel a saját funkcionális igényeinek
kielégítésére, azonban az intézményi tömbön belül és annak közelébe a meglévő sportterület fejlesztésével a
közelmúltban a helyzet megoldódott.
A településen a vízfolyások és csatornák fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. Még épített
kialakítás esetén is a víz, a vízfelület kondicionáló hatása, a környező nedvesebb mikroklíma nyomán dúsabb
növényzet értéket képvisel. A fő vízfolyások: Lökös-árok, Gyep-szegési csatorna, Tordosa-csatorna, és a
hozzájuk csatlakozó csatornahálózat. A meglévő vízfolyások medrét és partját lehetőség szerint természetközeli
módon kell kialakítani és fenntartani. A meder burkolását el kell kerülni, amennyiben ez árvíz és belvízvédelmi
szempontból lehetséges. A természetes vegetációval kísért csatornák, mint vonalas elemek a helyi ökológiai
hálózat jelentős elemeivé válhatnak.
4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti tervlap
tartalmazza. Összesen 18 db ismert régészeti lelőhely található Babót közigazgatási területén. A lelőhelyek ex
lege általános védettséget élveznek. A lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak hagyatéka képviselve
van. A megfigyelt régészeti jelenségek többsége telepekhez, településekhez köthető, ugyanakkor gazdag
temetkezési emlékanyag, valamint középkori templom, vár és hosszanti sánc maradványa is megtalálható a
község területén. Babót területén helyben megőrzendő, bemutatásra érdemes régészeti emléke a Feketevár,
melyet a 11. lelőhelyen találunk. Amennyiben az itt lévő késő Árpád-kori vár maradványai még nem károsodtak
jelentős mértékben, akkor javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása,
konzerválása, és a nagyközönségnek történő bemutatása. A lelőhelyek többsége vagy annak egy része
mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken negatív
hatásai vannak.
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Babót közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlék, műemlék együttes, történeti kert, temető
és temetkezési emlékhely, műemléki terület illetve nemzeti emlékhely nem található.
A településképet meghatározó épületek, építmények védelméről szóló 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet,
gyakorlatilag a helyi építeszeti értékek fajtáit, a védetté nyilvánításának, az értékek nyilvántartásának és a
védelem megszüntetésének szabályait rögzíti, valamint kiterjed a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre,
építményekre vonatkozó építési előírásokra is. A rendelet helyi egyedi védelem alá egyedül a római katolikus,
Szent Mihály Plébániatemplom épületét helyezi, melynek védelmi besorolása H1, ahol a védelem az épület,
építmény teljes tömegére és részleteire, valamint a hozzá tartozó földrészletre is kiterjed.
5. KÖZLEKEDÉS
5.1. Közúti közlekedés
A településszerkezeti terven ábrázolt közúti közlekedési rendszer, illetve a közúthálózat hierarchiájának
meghatározása:
tervezett gyorsforgalmi út: a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati
irányú vonalvezetéssel az M85-ös tervezett nyomvonala, mely Győr térsége(M1)-Csorna-NagycenkSopron-(Ausztria) nyomvonalon halad, Babót belterületétől délre, útkategória: K. II. A.
meglévő, megmaradó országos főút: a település északi közigazgatási határán haladó 85. számú
Győr-Nagycenk másodrendű főút jelenlegi nyomvonala, útkategória: K.IV.A.
meglévő, megmaradó országos mellékút:
8611 j. Kapuvár-Beled-Celldömölk összekötő út, mely a közigazgatási terület nyugati részén,
kizárólag külterületen halad, útkategória: K. V. A.
8601 j. Szilsárkány-Kapuvár összekötő út, mely észak-nyugat dél-kelet irányban halad keresztül a
közigazgatási területen, útkategória: K. V. A., belterületen áthaladó átkelési szakasza B.V.c.B.
8516 j. Veszkény-Babót összekötő út, mely észak-kelet dél-nyugat irányban halad keresztül a
közigazgatási területen, útkategória: K. V. A., belterületen áthaladó átkelési szakasza B.V.c.B,
tervezett helyi gyűjtőút: tervezett mellékútként jelölt, a Babót központját és a 85. számú GyőrNagycenk másodrendű főutat összekötő út (Széles u.) nyomvonala, útkategória K.V.C. belterületen
áthaladó átkelési szakasza B.V.c.B.
Egyéb kiszolgáló utak: Az összes egyéb bel-, és külterületi út. (meglévő) B.VI.d.D
Feltáró kiszolgáló utak: földút útkategória: K.VI.C.
Tervezett kerékpárút nyomvonala a 8601 j. Szilsárkán-Kapuvár összekötő út mentén halad, útkategória
külterületi szakaszon: K.VII.B., belterületi átkelési szakaszon: B.VII.B.
A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják, a
csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. A településszerkezeti terven ábrázolt közúthálózat
fontosabb közúti csomópontjai:
M85-ös kapuvári lehajtója: A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út és 8611 j. Kapuvár-Beled -Celldömölk
összekötő út csomópont déli ága Babót közigazgatási területét, jellemzően erdőterületet érint,
8611 j. Kapuvár-Beled -Celldömölk összekötő út és a 8516 - Veszkény-Babót összekötő út csomópontja
külterületen,
8516 j. Veszkény-Babót összekötő út és a 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár összekötő út csomópontja
belterületen: Ady Endre utca-Fő utca csomópontja és Ady Endre utca-Erdősor utca csomópontja,
Tervezett csomópont Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat összekötő
út és 85. számú út csomópontja (GYMSMTrT szerinti helyen).
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5.2. Kötött pályás közlekedés
Szerkezetet osztó kötöttpályás közlekedési elem a GYSEV 8. számú Győr-Sopron törzshálózati
vasútvonal. A kötöttpályás területfelhasználáson belül Veszkény községgel közös vasúti megállóhelye
van a vonalon Babót közigazgatási területén.
Meglévő, megmaradó, közúti-vasúti átkelőhely: a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út, Széles út
mentén.
6. KÖZMŰELLÁTÁS
A központi belterülethez csatlakozó beépítésre szánt területhasznosításhoz a teljes közműellátás részben
közvetlenül a már kiépített hálózatokról biztosítható, illetve azok továbbépítésével megoldható. A belterülethez
közvetlenül nem kapcsolódó beépítésre szánt területek részleges közművesítése a fejlesztésnek megfelelő
közművek kiépítésével történhet. A beépítésre nem szánt területen javasolt funkcióváltás megvalósításához
általában közhálózati közműellátás nem szükséges. Ahol állandó emberi tartózkodás is várható, ott közüzemi
szolgáltatásként a villamosenergia ellátás kiépítése szükséges, a többi közműigény helyi pótlással, közműpótló
műtárgyakkal megoldható, ha az egyéb ágazati előírásokba (döntően környezetvédelmi előírásokkal) nem
ütközik.
A közművezetékek átépítéskor és új vezeték létesítésekor a gazdaságos, racionálisabb területhasználatra
figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési
lehetőségét kell figyelembe venni. A 12 m-nél nagyobb szabályozási szélességű utak esetén helyett kell
biztosítani legalább egyoldali fásított zöldsáv létesítésére, vagy fasor telepítésére.
A közművezetékeket és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműterületen kell elhelyezni, azok ágazati
előírásaik szerinti biztonsági övezetének a helyigényét is köz-, vagy közműterületként kell szabályozni, ettől
eltérő esetben a közmű, vagy a biztonsági övezetének szolgalmi jogi bejegyzéssel kell helyet biztosítani.
Szolgalmi joggal terhelt területen mindennemű építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával
engedélyezhető.
Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is
figyelemmel kell lenni.
7. KÖRNYEZETVÉDELEM
Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi
előírásokat.
A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő,
megelőzze a környezetszennyezést,
kizárja a környezetkárosítást,
megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket.
A település gazdasági létesítményeinél és intézményeinél a magasabb rendű jogszabályokban és tervekben
előírt környezetvédelemi jellegű adatszolgáltatási kötelezettségek betartását figyelemmel kell kísérni (pl.
légszennyező pontforrások emissziós értékei, szennyvízkibocsátás, keletkező veszélyes hulladékok, stb.).
Talaj védelme
Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő)
gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi
fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot.
A területen akkumulálódott talajszennyezés nem ismert. A külszíni bányaművelésű bányatelkek területén a talaj
letermelésével, a termőterület megszűnésével kell számolni. A bányaterületek rekultivációs céljaként a
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bányaművelés jelegétől függően a biológiailag aktív zöldfelület elérése, a talajvízállástól függően, nádas, gyepes,
fás terület kialakítása határozható meg.
A területen működő állattartó telepeken, illetve az egyéni állattartás során keletkező trágya elhelyezése a
talajjavítást szolgálóan a mezőgazdasági területeken történhet a talajvédelmi hatóság engedélyével.
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Babót közigazgatási területének északi része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminődégvédelmi területhez
tartozik. Babót a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról érzékeny felszín alatti területű települések közzé tartozik. A 43/2007.
(VI.1.) FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékenynek mondható. A magas és nitrátos talajvíz
csapadékos időben belvizek kialakulását is okozza.
A település vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó
fejlesztéshez szükséges a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelése. Tisztítatlan, illetve
nem megfelelő minőségben tisztított szennyvíz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki
eszközzel meg kell akadályozni.
A vízben élő szervezeteket veszélyeztető vegyi anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védeni kell a
vízfolyásokat és az azokhoz közeli területeket.
A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. Szükség esetén hordalékfogókat kell létesíteni, amelyek
tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
Levegőtisztaság-védelem
Babót településen a vezetékes gázellátás biztosítva van. A közlekedési eredetű légszennyezés terhelés
csökkentése érdekében belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg
külterületen a védő fásításokat meg kell őrizni, ahol szükséges telepíteni kell.
A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás
felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. Környezeti hatásvizsgálat vagy
környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén a bűz kibocsátójának védelmi övezetet kell biztosítani,
melynek mértéke a hatóság, megyei kormányhivatal engedélyében meghatározott 300-1000 m-es védőtávolság.
Zaj és rezgés elleni védelem
A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról
folyamatosan gondoskodni kell.
A vasútvonalon folyó vasúti közlekedésből eredő zaj elsősorban a Petőfi sortól északra jelölt tervezett
lakóterületek ingatlanjainál jelent környezeti terhelést. Határérték feletti zajterhelés esetén a passzív zajvédelem,
a zajvédő kerítés és zajgátló nyílászáró alkalmazása javasolt. A településszerkezeti terven jelölt védelmi célú
erdő létesítése és fenntartása a zaj elleni védekezésben védőterületként szolgál.
A gazdasági területeken keletkező üzemi eredetű, valamint a gazdasági területet kiszolgáló gépjármű forgalom
közlekedési eredetű zajterhelése a védendő területeket általában nem terheli. A meglévő gazdasági
gépjárműforgalom zajterhelése a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő útra és ezen keresztül a 85. számú főútra
vezet.
Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező hulladéklerakón
történhet. A településen jelenleg két hulladékgyűjtő sziget található a Kultúrháznál és az Óvodánál, ahol papírt,
műanyagot és üveget gyűjtenek. A települési (kommunális) hulladékot ellenőrzött és előírt módon a település
egészén szervezett gyűjtéssel és szállítással kell a kijelölt hulladéklerakóra juttatni. A településen hulladék
lerakása tilos.

T TÉR -T-REND KFT.

13

BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

8. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK
A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok
és egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint
övezeti előírásokhoz nem köthetők.
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület
(biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület
kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok –
ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos
jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon
alapuló elem szerepel, ezek módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
Babót közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó védőterületekkel és védősávokkal kell számolni:
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
A 85. számú másodrendű főút mentén az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv biztosítandó, ahol
minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Ktv. 42/A §. (1) a) pont, )
Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv
biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Ktv. 42/A §. (1) a)
pont)
A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre
szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével ( OTÉK 38. (8),
GYSEV 8. számú Győr-Sopron törzshálózati vasútvonal 100 m távolságon belül építmény csak a
vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével.
Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
A villamosvezetékek és létesítmények védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet):
120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m,
20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m.
Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,
Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m,
Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.
Felszíni vízek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület lehatárolása a kapott adatszolgáltatás
alapján történt, az érintett területen (a Kapuvári vízbázis védőterületén) a vonatkozó jogszabály szerint
lehet bármilyen tevékenységet végezni (123/1997. (VII. 18.)Korm. rendelet)
Tavak, vízfolyások parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni (83/2014. Korm. rendelet):
A Kis-Rába mentén 6,0-6,0 m széles sáv,
Egyéb vízi létesítmények (vízfolyások, tavak) mentén 3,0-3,0 m széles sáv.
Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000, országos ökológiai hálózat) esetében az
elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes hatóság
beleegyezésével végezhető.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt
mezőgazdasági és erdőterüleket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő.
Természeti területen (olyan terület, melyet természetközeli állapotok jellemeznek)- a jogszerűen
beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes
és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak
partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.
(Ttv.)
Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások:
belvízveszélyes, mélyfekvésű területek szabályozási szintű kezelést igényelnek az övezeti
paraméterek meghatározásával.
Egyes eltérő terülelethasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv:
Temető fejlesztési területének igénybevétele esetén az ipari gazdasági terület irányába védőfásítás
kialakítása szükséges. (145/1999. Korm. rendelet 1.§ (5) bek.).
Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek (pl: intenzív állattartó telep), illetve létesítmények esetében a
bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes
környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési
viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek
és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított,
legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi
övezet területén nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és
igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források
működésével összefüggő építményt. (306/2010. Korm. rendelet)
A bányák környezetében a környezeti hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül
kijelölésre a szakhatósággal egyeztetve. A jelen terv keretében kijelölésre kerülő bánya esetében a
zajterhelés és a levegőszennyezés hatásterülete alapján állapítható meg védőtávolság. A Babót I.
védnevű bánya északi határán kijelölt hétvégi házas üdülőterület, valamint a belterületi határhoz
közvetlenül kapcsolódó tervezett bánya mellett elhelyezkedő meglévő lakóterület védelmét a por- és
zajterhelés ellen védeni szükséges 15 m széles három szintű növényzet telepítésével.
szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület azon területeket jelöli, amelyek a
szélerőműpark telepítésére a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek megőrzése mellett, a
természeti erőforrások védelme szempontjából a leginkább alkalmasak. A szélerőművek telepítésénél
a dőléstávolságokra, valamint a védendő használatú épületektől való távolságra figyelemmel kell lenni.
Fejlesztési területeket érintő korlátozások:
Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem
vett gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése,
melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl.
településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre
pl. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld
belterületbe vonása.
A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy részére átmeneti szabályozás továbbra is
fenntartandó, azok igénybe vétele, csak ütemezetten történhet. A terület igénybevételéig a feltárási
lehetőségeket biztosítani szükséges, a területen jelentős értéknövelő beruházás nem végezhető, a
jelenlegi területhasználat azonban nem korlátozott.
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3. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) HATÁROZATHOZ
VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

1. Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas elemeket érintő változások
A településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza:
A településszerkezeti terv szerepelteti az M85-ös gyorsforgalmi út belterületet délről elkerülő, tervezett
nyomvonalát az időközben elkészült előzetes környezeti hatásvizsgálat alapján. Az M85-ös gyorsforgalmi út
nyomvonalán az előzetes környezeti hatásvizsgálat szerint csomópont kizárólag a 8611 j. Kapuvár-BeledCelldömölk összekötő út csatlakozásánál lesz, mely csomópont területi igénye kismértékben Babót
közigazgatási területét is érinti. Babót közigazgatási területén különszintű útátvezetés történik, a gyorsforgalmi
út és a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út és a Széchenyi István utca folytatásában, Bogyoszló felé haladó
települési feltáró út találkozásánál.
A településszerkezeti terv helyi gyűjtőútként kezeli a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főútra kivezető,
tervezett út (Széles út) nyomvonalát. Az út jelenleg külterületi, mezőgazdasági feltáró útként funkcionál, mely
lekeresztezi a 8. sz Győr-Sopron-Ebenfurti vasútvonalat is.
A településszerkezeti terv jelöli a térségi kerékpár úthálózat részeként tervezett Kapuvár-Babót-FarádCsorna-Barbacs-Lébény-Mecsér-Ásványráró nyomvonalon haladó kerékpárutat, a megyei területrendezési
tervben jelölt nyomvonalon.
2. Településszerkezeti tervi területfelhasználási változások
A 2000-ben elfogadott és 2007-ben módosított településszerkezeti tervhez képest bekövetkező
területfelhasználási változásokat, illetve ezek indoklását a következő, területfelhasználások módosítására
vonatkozó táblázat, a település közigazgatási területén történő elhelyezkedését pedig a területfelhasználási
változásokról szóló ábra mutatja be. Ezek a területek és változások adják a biológiai aktivitásérték számítás
alapját is. A lényegesebb változások:
A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonalában és ennek védősávjában kijelölt kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület a jelenlegi területhasználatának megfelelően általános mezőgazdasági, az üzemtervezett
erdők pedig erőterületi területfelhasználási egységben kerülnek (1., 2. területek),
Általános mezőgazdasági terület, illetve erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt terület igénybevétele
beépítésre nem szánt különleges bányaterület kijelölése céljából, külszíni művelésű kavics bányatelek
fektetése céljából, (3., 4., 5., 6., 24., 25., területek),
Volt bányaterületek átkerülnek a tényleges használatnak megfelelő területfelhasználási egységbe (7. terület),
a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználási besorolás történik az üzemtervezett erdők, és
a felszíni vízfelületek kapcsán, melyek erdőterületi illetve vízgazdasági területbe kerülnek (9.-20., 27.
területek),
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerül a már jelenleg is beépített gazdasági terület a kapuvári
közigazgatási területhez kapcsolódóan (21. terület),
a 85. számú főút mellett új gazdasági terület kijelölése tervezett (22. terület),
a templom és a parókia telke falusias lakóterületből településközponti vegyes területfelhasználásba kerül (23.
terület)
a belterület déli határán elhelyezkedő zöldterület, beépítésre szánt falusias lakóterületbe kerül, a tényleges
területhasználatnak megfelelően, mivel az érintett beépített terület magántulajdonban van, (26. terület),
erdő területfelhasználásba kerül a rekultivált anyaglelőhely beerdősült, fás területe (27. Terület)
Általános mezőgazdasági területeken belül a gyep és a szántó művelési ágú területek településszerkezeti
terven nincsenek megkülönböztetve, de ez területfelhasználási változást nem eredményez.
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.

településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás
terület(ha)

hrsz

jelenlegi
területhasználat

megyei terv szerinti
területfelhasználási
kategória

módosítás indoklása

megjegyzés

települési térség

keresztül halad az M85-ös nyomvonala,
védőtávolsága

építési joggal nem rendelkezik,
átmeneti szabályozással érintett

erdő

települési térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

016/10,11,17,18,21,22

mezőgazdasági szántó

mezőgazdasági térség

egyedi kérelem: bányanyitás

előzetes vizsgálati eljárás lezajlott,
kiváló és jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete érinti

5,37

0106/5

mocsár

vízgazdálkodási, települési

egyedi kérelem: bányanyitás

ökológiai folyosó övezete által
érintett (5%-os eltérés)

beépítésre nem szánt különleges
bánya

0,92

0106/5

fás terület

vízgazdálkodási

egyedi kérelem: bányanyitás

nem üzemtervezett erdő

általános mezőgazdasági

beépítésre nem szánt különleges
bánya

1,06

043/2

mezőgazdasági szántó

mezőgazdasági térség

egyedi kérelem: bányanyitás

7.

különleges beépítésre nem szánt
bánya

általános mezőgazdasági

3,95

06/23, 06/22, 03/5

horgásztó környezete

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

8.

erdő

általános mezőgazdasági

1,78

084/7

mezőgazdasági szántó

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

nem üzemtervezett erdő

9.

általános mezőgazdasági

gazdasági erdő

1,04

0144/1

erdő

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

10.

általános mezőgazdasági

védelmi erdő

0,83

0154/20

erdő

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

11.

ipari gazdasági

védelmi erdő

0,34

012/8, 012/9

erdő

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

12.

általános mezőgazdasági

gazdasági erdő

1,06

0170/15

erdő

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

13.

falusias lakó

gazdasági erdő

0,86

0144/31

erdő

települési térség

tényleges területhasználat

üzemtervezett erdő

14.

hétvégi házas üdülő

vízgazdálkodási

2,63

901/3

tó, vízfelület

települési térség

tényleges területhasználat

15.

hétvégi házas üdülő

vízgazdálkodási

1,57

0121/18, 0121/6,
0121/5

beépítetlen terület

települési térség

tervezett területhasználat

tervezett tó

16.

hétvégi házas üdülő

vízgazdálkodási

1,02

01018/6, 0108/7

beépítetlen terület

települési térség

tervezett területhasználat

tervezett tó

17.

általános mezőgazdasági

vízgazdálkodási

0,73

049

tó, vízfelület

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

18.

általános mezőgazdasági

vízgazdálkodási

0,24

053

tó, vízfelület

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

19.

általános mezőgazdasági

vízgazdálkodási

0,69

0210/11

tó, vízfelület

vízgazdálkodási térség

tényleges területhasználat

20.

általános mezőgazdasági

vízgazdálkodási

0,74

0223/3

tó, vízfelület

vízgazdálkodási térség

tényleges területhasználat

21.

általános mezőgazdasági

kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület

0,43

0170/4

beépített üzemi terület

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

Ökológiai folyosó övezet érinti
(5%.os eltérés)

22.

általános mezőgazdasági

kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület

1,37

028/21

mezőgazdasági szántó

mezőgazdasági térség

egyedi kérelem: gazdasági telephely
létesítés

egy részét érinti jó termőhelyi
adottságú szántó terület övezete

23.

falusias lakó

településközponti vegyes

0,26

201, 203/6

beépített terület

települési térség

tényleges területhasználat

24.

általános mezőgazdasági

beépítésre nem szánt különleges
bánya

2,37

0157/3

mezőgazdasági szántó

mezőgazdasági térség

egyedi kérelem: bánya bővítés

Babót kavics IV.
bányatelek része

védnevű

25.

erdő

beépítésre nem szánt különleges
bánya

0,05

0157/4

fás terület

mezőgazdasági térség

egyedi kérelem: bánya bővítés

Babót kavics IV.
bányatelek része

védnevű

hatályos

tervezett

1.

kereskedelmi szolgáltató
gazdasági

általános mezőgazdasági

22,13

0140/2-0140/15,
0140/17

mezőgazdasági szántó

2.

kereskedelmi szolgáltató
gazdasági

védelmi erdő

0,26

0140/9

3.

általános mezőgazdasági

beépítésre nem szánt különleges
bánya

25,68

4.

általános mezőgazdasági

beépítésre nem szánt különleges
bánya

5.

erdőterület

6.

templom és parókia

TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSÍTÁSA
ssz
.

településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás
terület(ha)

hrsz

jelenlegi
területhasználat

megyei terv szerinti
területfelhasználási
kategória

módosítás indoklása

hatályos

tervezett

26.

zöldterület

falusias lakó

0,34

336/25

beépített terület

települési térség

tényleges területhasználat

27.

hétvégi házas üdülő

vízgazdálkodási

3,38

0163/12

tó, vízfelület

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

28.

különleges bánya

erdő

1,57

fás, beerdősült terület

mezőgazdasági térség

tényleges területhasználat

megjegyzés
magántulajdon, beépült

volt anyaglelőhely, rekultivált

BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

3. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó ütemezések
A településszerkezeti terv a korábbi településrendezési terveknek figyelembe vételével jelöli ki az egyes
fejlesztési területeket. A képviselő-testület egyes fejlesztési területek vonatkozásában úgy döntött, hogy
kikerülnek a szabályozási tervből, ezzel építési joguk megszűnik, mivel ezek feltárása, közművesítése, beépítése
nem időszerű, de a településszerkezeti terv továbbra is tartalmazza azokat. Ezek igénybevétele ütemezetten
történhet.
I. ütem, 1-10 év várható változásai:
Az I. ütemben igénybe veendő fejlesztési területeket a szabályozási terv építési övezetekbe sorolja, ezzel ezek a
területek építési joggal rendelkeznek.
II. ütem 10-20 év várható változásai:
A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy része (lakóterületi fejlesztés, gazdasági területi
fejlesztés) a fejlesztés időszerűségének megfelelő igénybevétele. Az igénybevételt megelőzően az építési jogot
adó szabályozási tervet szükséges módosítani, ezek a területek jelenleg mezőgazdasági övezetbe soroltak.
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4. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) HATÁROZATHOZ
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználási egység
Jele
Falusias lakóterület
Lf
Településközpont vegyes terület
Vt
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Gksz
Ipari gazdasági terület
Gip
Hétvégiházas üdülőterület
Üh
Összesen:

Terület(ha)
168,03
1,93
27,87
36,92
12,05
246,80

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználási egység
Jele
Terület(ha)
Közúti közlekedési terület
KÖu
31,81
Kötöttpályás közlekedési terület
KÖk
10,15
0,94
Zöldterület
Zkk
Védelmi erdő terület
Ev
7,76
Gazdasági erdő terület
Eg
491,16
Általános mezőgazdasági terület
Má
1211,14
Vízgazdálkodási terület
V
53,58
Különleges sport terület
Kb-s
3,41
Különleges temető terület
Kb-t
1,47
Különleges bánya terület
Kb-b
108,55
Összesen:
1919,97
Közigazgatási terület összesen:
2166,77

%
7,75
0,09
1,29
1,70
0,56
11,39

%
1,47
0,47
0,04
0,36
22,67
55,90
2,47
0,16
0,07
5,01
88,61
100,00

A területi mérleg számításánál:
a területi értékek az ingatlan-nyilvántartási térképről mért adatok alapján készültek.
Közúti közlekedési területekbe kerültek az országos fő- és mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak.
A településszerkezetet nem meghatározó közterületek, így a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak, kiszolgáló
utak, gyalogutak területe az általuk feltárt területfelhasználási egység területébe kerültek.
Az eltérő területfelhasználási egységek, illetve térségi területfelhasználási kategóriák találkozásánál a közterületek
fele-fele arányban kerültek az érintett egységekhez.
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5. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) HATÁROZATHOZ
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. Műszaki infrastruktúra hálózati elemek
Az OTrT1 és a GYMSMTrT2 szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a
településszerkezeti terv figyelembe vette, azok nyomvonalának jelölésénél az +/-5%-os eltérési, pontosítási
lehetőség igénybevételére nem volt szükség.
A területrendezési tervek szerkezeti tervlapján és a Településszerkezeti terven jelölt műszaki infrastruktúrahálózati elemek:
1.1. Országos jelentőségű szerkezeti elemek:
a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85ös tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria)
nyomvonalon halad, Babót belterületétől délre.
a közigazgatási terület északi határán halad a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút, Győr
térsége (1. sz. főút)–Csorna--Kapuvár-Nagycenk (84.sz. főút)- nyomvonalon, mint főút,
a GYSEV 8. sz. Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati vasútvonal,
Babót térségében halad a 614 j. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak földgázszállító
hálózati rendszerhez tartozó távvezeték,
közigazgatási terület nyugati határán halad a Kis-Rába, mint országos jelentőségű csatorna.
1.2. Térségi jelentőségű szerkezeti elemek:
a szerkezeti terv országos mellékútként jelöli a 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár összekötő utat,
térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út nyomvonala,
a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 8611 j. Kapuvár- Beled-Celldömölk összekötő utat,
tervezett mellékútként jelölt, a településszerkezeti tervben helyi gyűjtőútként kezelt, a Babót központját
és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat összekötő út (Széles u.) nyomvonala,
térségi kerékpár úthálózat része a Kapuvár-Babót-Farád-Csorna-Barbacs-Lébény-Mecsér-Ásványráró
nyomvonal,
térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási
területet kelet nyugati irányban szeli át,
a szerkezeti terv a Kis-Rába nyomvonala és a Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati
vasútvonala mentén másodrendű árvízvédelmi fővonalat jelöl,
közigazgatási területen halad a Tordosa-csatornaés a Lökös árok mentén térségi belvíz- és öntöző
csatorna, mely a településszerkezeti terven vízgazdálkodási területként kezelt,
a közigazgatási területen halad a belterületet nyugatról és északról elkerülve a Babót-Veszkény-OsliKapuvár térségi földgáz elosztó vezeték.

Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2016. 01.07.-től hatályos állapota)
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron megye
területrendezési tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
1
2
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1.3. Nyomvonal kijelölés igazolása:
OTrT szerint
Tervezett M85 nyomvonalának hossza:
Eltérés:
határértékek:
tervezett mellékút (Babót-85. sz. főút)
Eltérés:
határértékek:

5660 m
280 m (+/-5%)
5380<x<5940
-

GYMSMTrT
szerint
5372 m
268 m (+/-5%
5104<x<5640
1320 m
66m
1254<x<1386

Településszerkezeti terven
5450 m
megfelel
1339 m
megfelel

2. A GYMSTrT meghatározott térségi területfelhasználási kategóriák és a településszerkezeti terv
területfelhasználása közötti összhang igazolása:
2.1. Területi mérleg a településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egységek figyelembe vételével:
GYMRTrT szerinti1
Térségi
területfelhasználási
kategóriák

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
ha

Településszerkezeti terv szerinti2

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
%

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
ha

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
%

Települési térség

271,41

12,53

259,94

12,15

Erdőgazdálkodási térség

541,57

24,99

499,62

23,06

Mezőgazdasági térség

1330,42

61,40

1353,63

62,47

Vízgazdálkodási térség

23,35

1,08

53,58

2,32

2166,77

100,00

2166,77

100,00

Teljes közigazgatási terület:

1= a számadatok forrása: 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
területek, beleértve a közterületeket is,
mezőgazdasági térség: a településszerkezeti terven mezőgazdasági területek, beleértve a kategórián áthaladó
közlekedési területét is,
erdőgazdálkodási térség: a településszerkezeti terven erdőként kezelt területek (üzemtervezett erdőterületek)
csereerdősítésre 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
kategóriáktól:
területfelhasználási kategória
(min. %-os arány)

Erdőgazdálkodási térség

T TÉR -T-REND KFT.

települési területfelhasználási egységnek
megfelelő tényleges területi besorolás
(ha)

Erdőterület (védelmi, gazdasági)
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491,16

legalább 85%-ában erdőterületbe kell sorolni:

541,57*0,85=460,33<
Mezőgazdasági térség

Mezőgazdasági terület

legalább 85%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni:

1211,14

1330,42*0,85=1130,86<
Vízgazdálkodási térség

Vízgazdálkodási terület

Legalább 85%-át vízgazdálkodási területbe kell sorolni:

53,58

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

3. Országos és térségi övezeteknek való megfelelés:
Babót országos és térségi övezetekkel való érintettsége, illetve ezek szerepeltetése, kezelése a
településszerkezeti terven:
Országos és térségi övezetek:

Országos ökológiai hálózat,
Magterület

Településrendezési terv szerinti pontosítás, érintettség
Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági, gazdasági erdő, vízgazdálkodási
terület, közúti közlekedési terület, meglévő, kialakult falusias
lakóterület (2,13 ha)
Térségi övezet területe (TEIR) :
402,16 ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
20,108 ha
Övezet területe a településszerkezeti terven:
405,67 ha
Tényleges eltérés:
+3,51 ha
Megjegyzés: az eltérés a nemzeti parktól kapott adatszolgáltatás
alapján pontosított határvonalból adódik.

Országos ökológiai hálózat,
Ökológiai folyosó

Érintett területek területfelhasználása:
gazdasági erdő, védelmi erdő, általános mezőgazdasági,
vízgazdálkodási, beépítésre nem szánt különleges bánya, közúti
közlekedési, hétvégi házas üdülő, vízgazdálkodási terület
Térségi övezet területe (TEIR):
166,83 ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
8,34 ha
Övezet területe a településszerkezeti terven:
158,91 ha
Tényleges eltérés:
-7,92 ha
Megjegyzés: az eltérés a nemzeti parktól kapott adatszolgáltatás
alapján pontosított határvonalból, a meglévő, beépült gazdasági terület
(0,43 ha) és a tervezett bányaterület (4,7 ha) kivételéből adódik. A
hétvégi házas üdülőterület kijelölése a 2007-ben hatályba lépett
településrendezési eszközök elfogadása kapcsán történt.

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági, gazdasági erdő, vízgazdálkodási
Országos ökológiai hálózat,
Pufferterület

Térségi övezet területe (TEIR):
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
Övezet területe a településszerkezeti terven:
Tényleges eltérés:

28,82 ha
1,44 ha
27,49 ha
-1,33 ha

Megjegyzés: az eltérés a nemzeti parktól kapott adatszolgáltatás
alapján pontosított határvonalból adódik.

T TÉR -T-REND KFT.
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Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület

Jó termőhelyi adottságú
szántóterület

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület, ipari
gazdasági terület, kötöttpályás közlekedési, közúti közlekedési
Térségi övezet területe:
58,59 ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
29,30 ha
Megjegyzés: Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása
alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban
nem tudott adatot biztosítani. A területek beazonosítása a TEIR térképi
állománya alapján történt. Az ipari gazdasági terület kijelölése 2007-ben
hatályba lépett településrendezési eszközök kapcsán történt.

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági terület, beépítésre nem szánt
különleges bánya terület, vízgazdálkodási terület, ipari gazdasági
terület, gazdasági erdőterület, kötöttpályás közlekedési, közúti
közlekedési,
Térségi övezet területe:
313,92 ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
15,70 ha
Megjegyzés:Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása
alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban
nem tudott adatot biztosítani. A területek beazonosítása a TEIR térképi
állomány alapján történt.

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület

Erdőtelepítésre javasolt (alkalmas)
terület

Érintett területek területfelhasználása:
védelmi erdőterület, gazdasági erdőterület
Megjegyzés: Az országos övezet pontos lehatárolásához a VMKH
erdészeti igazgatósága térképi állományt biztosított, az övezetbe tartozó
erdőterületek mindegyike erdőterületként kezelt, az övezet területére
vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület, közúti
közlekedési terület
Térségi övezet területe:
72,42ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
3,62 ha
Megjegyzés: Földmérési és Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása
alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban
nem tudott adatot biztosítani. A területek beazonosítása a TEIR térképi
állomány alapján történt.

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület,
gazdasági erdőterület, közúti közlekedési, falusias lakóterület,
külterületi lakott hely
Térségi övezet területe:
507,5 ha
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
25,38 ha
Övezet területe a településszerkezeti terven:
507,5 ha
Tényleges eltérés:
0,00 ha
Megjegyzés: a terület lehatárolása a TEIR adatbázisa alapján történt,
mivel erre az övezetre vonatkozóan a nemzeti park nem szolgáltatott
adatot.

Országos vízminőség-védelmi
terület

T TÉR -T-REND KFT.

Érintett területek területfelhasználása:
általános mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület, közúti
közlekedési, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, védelmi erdő,
falusias lakó, hétvégi házas üdülőterület, beépítésre nem szánt
különleges bánya, közúti közlekedési, kötött pályás közlekedési
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Térségi övezet területe:
+/-5%-os eltérési, pontosítási lehetőség:
Övezet területe a településszerkezeti terven:
Tényleges eltérés:

574,57 ha
28,73 ha
574,57 ha
0,00 ha

Megjegyzés: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása
alapján történt a lehatárolás.

A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységek meghatározásánál az országos és
térségi övezetekre vonatkozó előírásokat figyelembe vettük.
4. Egyéb területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok:
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Babót közigazgatási területén 476,75 ha erdőterület helyezkedik el. A
településrendezési eszközökben 0,05 ha üzemtervezett erdő terület kerül át beépítésre nem szánt különleges
bánya területbe. Így az üzemtervezett erdő területek több mint 99,98%-a erdőterületként került kijelölésre. Fentiek
alapján tehát a településrendezési eszközök az OTrT 7.§ (1) bekezdésének megfelelnek.

T TÉR -T-REND KFT.
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6. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) HATÁROZATHOZ
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE

1. A változásokból adódó biológiai aktivitásérték alakulása:
területfelhasználási egység változása
biológiai aktivitás érték
terület
ssz. hatályos területfelhasználás
tervezett
ha hatályos tervezett változás
(2007.)
területfelhasználás (2016.)
mutató mutató
kereskedelmi szolgáltató
általános mezőgazdasági
22,13
0,4
3,7
73,029
1.
gazdasági
kereskedelmi szolgáltató
2.
védelmi erdő
0,26
0,4
9,0
2,236
gazdasági
beépítésre nem szánt
3.
általános mezőgazdasági
25,68
3,7
0,2
-89,880
különleges bánya
beépítésre nem szánt
4.
általános mezőgazdasági
5,37
3,7
0,2
-18,795
különleges bánya
beépítésre nem szánt
5.
erdőterület
0,92
9,0
0,2
-8,096
különleges bánya
beépítésre nem szánt
6.
általános mezőgazdasági
1,06
3,7
0,2
-3,710
különleges bánya
7.
különleges bánya
általános mezőgazdasági
4,86
0,2
3,7
17,010
8.
erdő
általános mezőgazdasági
1,78
9,0
3,7
-9,434
9.
általános mezőgazdasági
gazdasági erdő
1,04
3,7
9,0
5,512
10.
általános mezőgazdasági
védelmi erdő
0,83
3,7
9,0
4,399
11.
ipari gazdasági
védelmi erdő
0,34
0,4
9,0
2,924
12.
általános mezőgazdasági
gazdasági erdő
1,06
3,7
9,0
5,618
13.
falusias lakó
gazdasági erdő
0,86
2,4
9,0
5,676
14.
hétvégi házas üdülő
vízgazdálkodási
2,63
3,0
6,0
7,890
15.
hétvégi házas üdülő
vízgazdálkodási
1,57
3,0
6,0
4,710
16.
hétvégi házas üdülő
vízgazdálkodási
1,02
3,0
6,0
3,060
17.
általános mezőgazdasági
vízgazdálkodási
0,73
3,7
6,0
1,679
18.
általános mezőgazdasági
vízgazdálkodási
0,24
3,7
6,0
0,552
19.
általános mezőgazdasági
vízgazdálkodási
0,69
3,7
6,0
1,587
20.
általános mezőgazdasági
vízgazdálkodási
0,74
3,7
6,0
1,702
kereskedelmi szolgáltató
21.
általános mezőgazdasági
0,43
3,7
0,4
-1,419
gazdasági
kereskedelmi szolgáltató
22.
általános mezőgazdasági
1,37
3,7
0,4
-4,521
gazdasági
23.
falusias lakó
településközponti vegyes
0,26
2,4
1,2
-0,312
beépítésre nem szánt
24.
-8,295
általános mezőgazdasági
különleges bánya
2,37
3,7
0,2
beépítésre nem szánt
25.
-0,440
erdő
különleges bánya
0,05
9,0
0,2
26.
-1,224
zöldterület
falusias lakó
0,34
6,0
2,4
27.
10,140
hétvégi házas üdülő
vízgazdálkodási
3,38
3,0
6,0
28.
13,816
különleges bánya
erdő
1,57
0,2
9,0
A biológiai aktivitásérték változása összesen: 15,414
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III. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS MELLÉKLETEI

TARTALOMJEGYZÉK

BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2016. (........ ........) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BABÓT KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTERVEZET
MELLÉKLETEK:
SZABÁLYOZÁSI TERV
1. MELLÉKLET: SZ-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET KÜLTERÜLETÉRE
2. MELLÉKLET: SZ-2 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV A BELTERÜLETRE

EGYÉB FÜGGELÉKEK:
1. FÜGGELÉK: VÉDELMI KORLÁTOZÁSI JEGYZÉKEK- MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
2. FÜGGELÉK: VÉDELMI KORLÁTOZÁSI JEGYZÉKEK- TERMÉSZETVÉDELEM
4. FÜGGELÉK: MINTAKERESZTSZELVÉNYEK
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ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
2. Értelmező rendelkezések
3. Szabályozási elemek és alkalmazásuk
4. Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége
5. Közterület alakításra vonatkozó előírások
6. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
7. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
8. A környezet védelmének általános előírásai
9. A föld és a talaj védelmének általános előírásai
10. A vizek védelmének általános előírásai
11. Levegőtisztaság-védelem általános előírásai
12. Zaj- és rezgés elleni védelem általános előírásai
13. Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
14. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
15. Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások
16. Közművekre vonatkozó általános előírások
17. Építési övezetek, övezetek közművesítettségi mértéke
18. Telekalakítás általános szabályai
19. Építés általános szabályai
20. Zöldfelületek kialakításának általános szabályai
II. FEJEZET
RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
21. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
22. Falusias lakó építési övezet (Lf)
23. Településközponti vegyes építési övezet (Vt)
24. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz)
25. Ipari gazdasági építési övezet (Gip)
26. Hétvégi házas üdülő építési övezet (Üh)
27. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai
28. Közúti közlekedési övezet (KÖu)
29. Kötöttpályás közlekedési, vasúti övezet (KÖk)
30. Zöldterület közkerti övezet (Zkk)
31. Védelmi erdő övezet (Ev)
32. Gazdasági erdő övezet (Eg)
33. Általános mezőgazdasági övezetek (Má)
34. Vízgazdálkodási övezet (V)
35. Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület (Kb-Sp)
36. Különleges beépítésre nem szánt temető övezete (Kb-T)
37. Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet (Kb-B)
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Hatálybalépés
39. Hatályon kívül helyező rendelkezések
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Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2016. (...... .....) önkormányzati rendelete
Babót Község helyi építési szabályzatáról1
Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján és 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, a Korm. rendelet 9.
mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének
kikérésével, a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Babót község közigazgatási területére
(továbbiakban: a település) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános
érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a HÉSZ és a rajzi tervmellékletei rendelkezései
szerint szabad.
(3) A rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv – A közigazgatási terület külterületére,
b) 2. melléklet: SZ-2 jelű szabályozási terv – Központi belterületre.
(4) A rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Művi értékvédelem,
b) 2. függelék: Táj- és természetvédelem,
c) 3. függelék: mintakeresztszelvények.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Átmenő telek: olyan építési telek, amely legalább két egymással szemben lévő, közterületi
telekhatárral rendelkezik.
2. Fekvő telek: a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó telek
3. Főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület,
4. Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését segítő,
kiegészítő rendeltetésű épület.
5. Kertépítészeti terv: önálló kertépítészeti létesítmény (közpark, közkert, szabadidőpark)
engedélyezési szintű tervdokumentációja, melynek favédelmi tervet, kertrendezési tervet,
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növénykiültetési tervet (fás növények és évelők csoportjainak jelölésével), finom tereprendezési
tervet (M 1:200); a tervezett kerti építmények terveit (M 1:100) és az e munkarészekhez tartozó
műleírásokat kell tartalmaznia.
6. Kialakítható legkisebb telekterület: az övezeti, építési övezeti paraméterekben meghatározott
méreteknél kisebb telek nem hozható létre kialakult beépítettségű tömbben sem. Meglévő telek
mélységében, vagy szélességében akkor osztható meg, ha a létrejövő két új telek területe és
szélessége eléri, vagy meghaladja az adott építési övezetben meghatározott legkisebb kialakítható
telekterületet és telekszélességet.
7. Kialakítható legkisebb telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért, kialakítható legkisebb
telekszélesség.
8. Kialakult, beépített tömb: a belterületen, a beépítésre szánt területeken a telektömbben 75%-ban
beépültek a telkek a földhivatali nyilvántartás szerint.
9. Kialakult beépítettség: település már beépült telkén az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett
adatszolgáltatás alapján vagy jogosan szerzett építési joggal épült építmények bruttó alapterületéből
számított beépítettség. Új épület, épületrész építése csak a meglévő épület bontása esetén,
legfeljebb azzal megegyező nagyságrendben történhet.
10. Szerkezeti jelentőségű külterületi földút: a közúti úthálózattal kapcsolatot biztosító földút, ami
szervezi és gyűjti a mezőgazdasági területekre irányuló forgalmat
11. Telek be nem építhető része: a szabályozási terven külön megjelölt telekrész, melyen védelmi
szempontból, vagy későbbi hasznosítás érdekében épület nem helyezhető el, nem építési hely;
területe az építési telek zöldfelületeként beszámítható.
12. Terepszint alatti beépítettség: az épület alatti pinceszint és a terepszint alatti építmények bruttó
alapterületének együttese.
13. Zártsorúsodó beépítési karakter: olyan kialakult épület elhelyezési típus, ahol az épület az
oldalhatáron álló építési helyen belül és kívül helyezkedik el, az épület és az oldalsó telekhatár
közötti oldalkert legfeljebb 3m, vagy 3m-nél kisebb.
14. Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút
kapcsolattal nem rendelkező telek
3. Szabályozási elemek és alkalmazásuk
3. §
(1) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak:
a) meglévő és tervezett szabályozási vonal (mely, egyben közterületi telekhatár),2
b) szabályozási szélesség, kiszabályozott közterületi szélességek, vagy a földhivatali nyilvántartás
szerinti közterületi szélesség és azok kótája,
c) kötelező megszüntető jel,
d) építési övezet, övezet határa és előírásai, az ezekhez tartozó paraméterek, melyeket az építési
övezethez, övezethez tartozó telekrészre kell kötelezőnek tekinteni, a belterületi határt, a
szabályozási vonalat és a szabályozási terven eltérő színnel jelölt területhasználatot egyben
építési övezet, övezet határként kell értelmezni,
e) az építési határvonal, építési-hely rajzi és szöveges rendelkezése,
f) a telek be nem építhető része,
g) építési telken belüli védőterület,
(2) A szabályozási terven jelölt más jogszabály által elrendelt kötelező erejű szabályozási elemek:
a) közigazgatási határ;

2

közterületet és egyéb nem közterületet elválasztó vonal (OTÉK)
TÉR-T-REND KFT.

4

BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

b) védőterületek, védősávok, (közlekedési és közműlétesítmények, felszíni és felszínalatti
vízvédelmi területek),
c) művi értékvédelemi elemek (régészeti lelőhely, helyi védett építészeti érték),
d) Táj- és természetvédelmi elemek (Natura 2000, országos ökológiai hálózat, helyi védett
természeti érték, ex lege védett természeti érték, tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület határa).
(3) A szabályozási terven alkalmazott javasolt szabályozási elemek az alábbiak:
a) tervezett belterületi határ,
b) javasolt tervezett telekhatár,
c) javasolt megszüntető jel.
(4) A szabályozási terven jelölt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő elemek, tájékoztató
elemek, melyek a tájékozódást és a szabályozási terv értelmezését segítik.
(5) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemektől eltérni csak a 4.§-ban
meghatározott esetekben lehet, egyéb esetben a HÉSZ-t, és annak mellékletét képező szabályozási
tervet előzetesen módosítani szükséges.
(6) A szabályozási terven alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, a javasolt
szabályozási elemek és tájékoztató elemek a szabályozási terv módosítása nélkül is változtathatók.
A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek kizárólag a más jogszabályban meghatározott
előírásokkal összhangban változtathatók.
4. Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége
4. §
(1) A szabályozási terven jelölt, tervezett belterülethez tartozó földrészletek bevonása szakaszosan is
végrehajtható, az időszerűség, a konkrét építési igények függvényében. A teljes közműhálózat
kiépítésének feltételeit külön önkormányzati döntés alapján településrendezési szerződésben kell
rögzíteni.
(2) Az új közlekedési közterületek nyomvonala a terven ábrázolt úttengelytől 10,0-10,0 m-es sávban
(az út szélességének változtatása nélkül) elmozdítható a rendezési terv módosítása nélkül, ha ezt
a terepadottságok, a talajmechanikai állapotok, a forgalomtechnikai megoldások, vagy a
tulajdonjogi rendezések külön-külön vagy együttesen indokolttá teszik, és a változtatás nem teszi
lehetetlenné az övezetre, vagy építési övezetre előírt minimális telekméretek betartását, az új
közlekedési közterület hálózati vonalvezetését. A változtatás részeként a tervben meghatározott
minimális közterületi szélesség, nem csökkenthető.
(3) A szabályozási terven jelölt építési övezet, övezet határa nem jelent kötelező telekosztást, kötelező
telekhatárt, vagyis egy telek tartozhat több építési övezethez, övezethez is. Több építési övezetbe
tartozó építési telken az építési paramétereket a telek adott építési övezetbe, övezetbe tartozó
részére kell alkalmazni.
(4) Építési övezetek, övezetek határai az aktuális tulajdonviszonyok figyelembe vételével
változtathatók, amennyiben a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövő telkek az
egyéb hatályos jogszabályoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek. Az érintett
telkek közül a nagyobb telekterülettel rendelkező telek legfeljebb 15%-ig érvényesíthető a változás.
Egy adott terület esetében az építési övezeti határ, övezeti határ korrigálását a rendelet hatályba
lépését követő egy alkalommal lehet érvényesíteni, telekegyesítést, telekhatár-rendezést követően.
5. Közterület alakításra vonatkozó előírások
5. §
(1) A település közterületein felszín felett a közlekedési és közmű létesítményeken kívül elhelyezhető:
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a) hirdető, reklám berendezés, a közlekedésbiztonság betartása mellett, legfeljebb 0,5m2
felülettel,
b) közúti tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények, várakozóhelyek és tartozékaik,
hulladékgyűjtő edényzet,
c) közmű műtárgyak,
d) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
e) szobor, díszkút, szakrális emlék,
f) távbeszélőfülke,
g) közlekedési zöldfelület, útsorfa,
h) közparkoló.
(2) A felszín feletti berendezések, utcabútorok csak a terület tulajdonosa és kezelője hozzájárulásával
helyezhetők el, amennyiben a gyalogos és gépjárműforgalom biztonsága sértetlen marad,
biztosított az akadálymentes útmenti 0,5m széles biztonsági sáv, akadálymentes legalább 1,5m
széles járdaszakasz, vagy gyalogos sáv.
(3) A település közterületein felszín alatt elsődlegesen nyomvonalas közművezetékek helyezhetők el.
(4) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok és a közlekedés forgalomtechnikai
igénye nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a következők szerint:
a) egyoldali fasor telepítendő 10m- 14m közötti szélességű lakóutcákban, egyéb kiszolgáló
utakon,
b) kétoldali fasor telepítendő a 14m széles, vagy 14m-nél szélesebb közterületeken,
c) közkertek, közlekedési zöldfelületek jelképes, 80%-ban áttört, átlátható, legfeljebb 1,35m
magas kerítéssel keríthetők körbe a közlekedés biztonságának megtartása mellett.
(5) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló közutak telkén belül útfásításra csak a tájra jellemző honos
fa- és cserjefajok használhatók.
(6) Vegyeshasználatú utca meglévő közterületi szélessége nem csökkenthető. A közterületen belül
felületet kell biztosítani a vegyes-közlekedés számára csapadékvíz elvezető szereppel, a felszín
feletti tűzcsapok létesítésére és a biztonsági sáv zöldfelületi kialakítása számára.
(7) A belterületen a kapubehajtókat egységes műszaki paraméterekkel, az útburkolathoz és járdához
illeszkedő anyaghasználattal, a felszínivíz-elvezetés rendszeréhez igazodóan kell kialakítani, az út
hálózati szerepkörétől függetlenül. A közterületi kapubehajtó csak tulajdonosi és útkezelői
hozzájárulással valósítható meg.
6. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
6. §
(1) A lakó és vegyes építési övezetekben az utcára oromfalas megjelenésű épület-részek homlokzati
szélessége legfeljebb 9,0 m lehet, ennél szélesebb közterület felöli homlokzati hossz tetőformálása
sátortetővel, vagy az utcával párhuzamos nyeregtetővel épülhet.
(2) A lakó és vegyes építési övezetekben a saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló
homlokzattal kell rendelkeznie, közterület felé tűzfalas nem lehet.
(3) A lakó és vegyes építési övezetekben tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki,
ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. Közterület felöli homlokzaton,
tetőtérben új erkély, új zárterkély nem létesíthető.
(4) A lakó és vegyes építési övezetekben a főépületek, illetve az utcaképet meghatározó épületek és
építmények tetőfedési anyagaként cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes
fedőanyag, felületkezelt fémlemezfedés, nemes anyagú fémlemezfedés (pl.: zink, sárgaréz,
vörösréz), természetes és eternit palafedés alkalmazandó. A település főútjai mentén műanyag-

TÉR-T-REND KFT.

6

BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

hullámlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés és fekete, piros, kék, sárga bitumenes-zsindely
nem alkalmazható.
(5) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül
történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti
meg.
(6) A központi belterületen az illeszkedés szabályai szerint az új épület a meglévő beépítéséhez
illeszkedve, a kialakult építési vonalra helyezendő. Az utcai homlokvonalhoz, vagy az előkerthez
kapcsolódóan csak a fő rendeltetés épülete építhető. Szomszédos összevont telek esetén sem
létesíthető a fő rendeltetésű épület helyén, melléképület, pajta, gépszín, istálló, takarmánytároló a
telek homlokvonalától számított 15m-en belül.
7. §
(1) Az utcafronti kerítés legalább 60%-ban áttört legyen, legfeljebb 2,0 m magasságig (faléc, farács,
fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos kialakítással, vagy lábazat nélkül készülhet. A tömör
lábazat magassága legfeljebb 0,8 m lehet. Anyaghasználatban és a tömör felület magasságában a
szomszédos 3-3 telekhez kell igazodni.
(2) Az utcafronti kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, natúr alumínium lemez,
hullámlemez és cementlap, nyers beton felületű tömör fal, felületkezelés nélküli zsalukő nem lehet.
(3) 12m-nél keskenyebb közterületek saroktelkein az útkereszteződéseknél a belátási háromszögbe
eső szakaszon a kerítéseket 80%-ban, 0,6m feletti teljes magasságukban átláthatóan kell
kialakítani, a csomópont beláthatósága az átláthatóságot akadályozó növényzet ültetésével nem
korlátozható, sem telken belül, sem közterületen.
7. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
8. §
(1) A község területén a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, Natura 2000 terület,
Országos ökológiai hálózat területei, ex lege védett elemek és helyi védett természeti értékek
érdemelnek különleges védelmet, az ezekre vonatkozó országos előírások - a jelen szabályzat
előírásai mellett - betartandók.
(2) Természeti védelem alatt lévő területen, természetközeli területen és tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási
útmutató nem rendelkezik) a tervezés során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti
értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. Védett természeti területen a
területhasználat és az építés a vonatkozó természetvédelmi jogszabályok (országos hatókörű
jogszabályok, helyi természetvédelmi értékvédelmi rendelet), kezelési tervek előírásainak
betartásával, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet.
(3) A területhasználat és építés során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az
élőhelyek megmaradását, kiemelten a vizes élőhelyek, vízfolyások és csatornák kapcsolatát az
országos ökológiai hálózathoz. Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy a területhasználat a
természeti értéket jelentő életközösségek életfolyamatait és élőhely-viszonyait, a biológiai
sokféleséget ne károsítsa, illetve a természeti értékeket ne veszélyeztesse.
(4) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes
élőhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani
kell. A természetközeli állapotú mederszakasszal rendelkező felszíni vízfolyás rendezése csak
tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély szerint történhet.
(5) A felhagyott bányatavak rekultiválását a tájrehabilitációs terv alapján a környezeti engedélynek
megfelelő ütemezéssel, a szakhatóság ellenőrzésével kell megvalósítani.
(6) A környezeti értékeknek, a környezet minőségének védelme érdekében - a zavaró mértékben
légszennyező, illetve zajterhelő környezeti hatások ellen, valamint a tájképromboló, településkép
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romboló területhasználat elleni védelem érdekében a közterület felé megnyíló zavaró látványok
takarására, továbbá az értékes élőhelyek összekapcsolására – a telkeknek legalább a
szabályozási terven jelölt részén többszintes telepítésű zöldfelület kialakítása szükséges.
8. A környezet védelmének általános előírásai
9. §
(1) A közigazgatási területen levegő-, víz- és talajszennyező, jelentős környezetterheléssel járó
tevékenység nem folytatható.
(2) A vonatkozó környezetvédelmi jogszabály alapján környezetvédelmi engedély, illetve egységes
környezethasználati engedély köteles létesítmények építési engedélyezése, valamint a
védőterületek lehatárolása a környezetvédelmi engedély, illetve egységes környezethasználati
engedély előírásainak figyelembe vételével történik.
(3) Új területhasználat és építés esetén a környezeti adottságok, továbbá a változással várható
környezeti hatások vizsgálata és a vizsgálatok értékelése szükséges a környezetvédelmi
megfelelőség igazolására.
9. A föld és a talaj védelmének általános előírásai
10. §
(1) A termőföldet a mező- és erdőgazdálkodási területeken, valamint más rendeltetésű területek
zöldfelületein meg kell védeni, és azokon növényt telepíteni csak a termőföld értékének fenntartása
mellett lehet.
(2) Új beépítésre szánt építési telken építési munkák során a termőföld védelméről, a talaj felső,
humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt
újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.
(3) A földmozgatással járó munkavégzések során:
a) a felső humuszos réteget külön kell letermelni és deponálni,
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás
ellen védeni kell,
c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt a letermeléssel érintet telken,
helyben kell legfelső rétegként elteríteni,
d) a feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi hatóság
nyilatkozata alapján szabad.
(4) A humuszvagyon védelmének biztosítása érdekében az építési tevékenységgel nem járó
termőföldet érintő tereprendezéshez a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges.
(5) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózió elleni védelme, a terület
gyommentesen tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül
biztosítható legyen.
(6) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a
terület-előkészítés részeként el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító
anyagokat.
(7) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, az esetleges
talajszennyezés kitermelése után a folyamatos elszállításáról a terület tulajdonosa köteles
gondoskodni. Új épületet elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni csak az
esetleges talajszennyezettség megszüntetése után szabad.
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10. A vizek védelmének általános előírásai
11. §
(1) A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító
berendezés létesíthető, ahol az övezeti előírás ezt lehetővé teszi.
(2) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a
vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a
létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.
(3) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme
érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell
alkalmazni. A mederrendezés vízjogi létesítési engedély alapján történhet.
(4) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem
akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín
alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés esetén a felszín alatti talajvíz szakszerű elvezetéséről
gondoskodni kell.
(5) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre
vonatkozó tervek alapján kell meghatározni.
(6) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület
kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat
részeként, a talajvédelmi előírásoknak, és a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak
megfelelően kell megvalósítani.
(7) Babót közigazgatási területének északi része „nitrátérzékeny terület”, mely besorolás miatt a
területen folytatott tevékenységek a vonatkozó jogszabály szerint végezhetők.
11. Levegőtisztaság-védelem általános előírásai
12. §
(1) Babót közigazgatási területe légszennyezettség tekintetében a vonatkozó rendelet szerint a 10.
zónacsoportba tartozik, mely besorolásnak megfelelően határozhatók meg a különböző
légszennyező anyagokra vonatkozó határértékek.
(2) Új, légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények csak az erre
lehetőséget adó építési övezetben, a védendő területhasználatú területek jó környezetminőségének fennmaradását szolgáló védelmi intézkedéseket biztosítva, a vonatkozó
jogszabályok, valamint a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai, a
környezetvédelmi engedélyben és jelen rendeletben foglaltak szerint helyezhető el.
(3) A potenciálisan diffúz légszennyezést okozó anyagokat szabadtéren tárolni, illetve szállítani, az
épített környezet, a jó környezetminőség védelme érdekében csak a felporzást megakadályozó
felülettakarás, és egyéb hatékony technológia megoldás (pl. felületnedvesítés) alkalmazásával
lehet.
12. Zaj- és rezgés elleni védelem általános előírásai
13. §
Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, – különösen a
felszíni bányászat és az ahhoz kapcsolódó közúti szállítás, és egyéb építés csak abban az esetben
megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi eredetű környezeti zaj,
valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre,
az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. A területhasználat, az
építés a zajvédelmi megfelelőség érdekében a területhasználó passzív akusztikai védelem
kiépítésére, alkalmazására vagy a tevékenység, területhasználat beszüntetésére kötelezhető.
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13. Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
14. §
(1) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék - a talajvédelmi hatóság engedélyével - az
építéshatóság által kijelölt területek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.
(2) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek
megléte esetén, lakossági hulladékudvar területén történhet. A hulladékudvar csak a védendő
területek használatának zavarása nélkül, gazdasági építési övezetben üzemeltethető.
(3) A település hulladékgyűjtési rendszerében kiemelt feladatként kell kezelni a szelektív
hulladékgyűjtés és elszállítás fejlesztését. A hulladékgyűjtés minél szelektívebbé tételét minden
lehetséges módon elő kell segíteni.
14. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
15. §
(1) A belvízzel veszélyeztetett területeken a közterület kialakítása kapcsán a felszíni-vízelvezetés
rendszerét létre kell hozni.
(2) A belvízzel veszélyeztetett területeken az építészeti terveket (engedélyezési terv, kiviteli terv) a
talajmechanikai szakvélemény javaslatai alapján kell készíteni, a földszinti vezérszint magassága
az eredeti terepszinthez képest legalább 0,60m magasra kerüljön.
15. Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások
16. §
(1) A település meglévő és tervezett lakóterületei, zöldterületei és különleges területei körüli 1000 m-es
területsávon belül szagos, bűzös, fertőzésveszélyes tevékenység céljára szolgáló új építményt
építeni, vagy ilyen meglévő építményen kapacitásnövelő építési beavatkozást végezni csak az
építtető által beszerzett, az illetékes szakhatóságok jóváhagyó véleményével, az általuk
meghatározott védőtávolság betartásával lehet. A védőtávolságon belül fertőzésveszélytől védendő
tevékenység számára épület nem létesíthető (pl.: élelmiszer előállító-, gyártó-, csomagoló-,
raktározó épület, gyógyszer előállító- raktározó épület, szálláshely szolgáltatás, birtokközponthoz
kapcsolódó falusi vendéglátás nem hozható létre).
(2) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer
előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon
belül állattartás céljára szolgáló épület, épületrész, építmény (pl.: istálló, trágyatároló) nem
létesíthető.
(3) Közlekedési létesítmények védősávjai:
a) A 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút mindkét oldalán 100m-100m széles védősáv
tartandó, ahol épület, kerítés védőtávolságon belül csak a közútkezelő hozzájárulásával
létesíthető.
b) Az országos úthálózat részét képező 8516 j. 8601 j., 8611 j. összekötő utak külterületi
szakaszának mindkét oldalán 50m-50m védőtávolság tartandó, épület, kerítés védőtávolságon
belül csak a közútkezelő hozzájárulásával létesíthető.
c) Szerkezeti jelentőségű külterületi földutak védőzónája az úttengelytől számítottan 15m-15m.
Kerítés a védőzónán belül az úttengelytől számítottan 10m-10m-en belül nem létesíthető,
épület a kerítés vonalához 5m-nél közelebb nem építhető.
d) Egyéb külterületi földutak védőzónája az úttengelytől számítottan 5m-5m. Kerítés a védőzónán
belül nem létesíthető. Épület a védőzóna határától 5m-nél közelebb nem építhető.
(4) Közműlétesítmények védősávjai:
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a) Villamos távvezetékek biztonsági övezete a szélső vezetékszáltól mérten a 120 kV távvezeték
biztonsági övezete: 13,0-13,0 m, a 20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete:
külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m.
b) Gázvezeték védőtávolsága a csőtengelytől mérten a nagynyomású gázvezeték védősávja
esetében 28,0-28,0 m, a nagy-középnyomású vezeték védősávja esetében 5,0-5,0 m.
16. Közművekre vonatkozó általános előírások
17. §
(1) A közműveket közterületen vagy szolgalmi jog bejegyzéssel ingatlanon (ingatlanokon) keresztül
lehet vezetni, elhelyezni.
(2) A csapadékvíz elvezetésére a zárt és nyílt csapadékvíz – elvezető, szikkasztó hálózatot kell
továbbfejleszteni, a vízelvezetési koncepcióban foglaltakat be kell tartani. A beépített, a beépítésre
szánt területeket kiszolgáló burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhető.
(3) 20 gépkocsi férőhely befogadásánál több férőhelyes parkolót létesíteni, csak kiemelt szegéllyel és
vízzáró burkolattal, hordalék- és olajfogó műtárggyal szabad. 20 férőhelynél nagyobb, telken belüli
parkoló vízzáró burkolatáról, vagy 200m2-nél nagyobb vízzáró burkolattal ellátott manipulációs
térről összegyűlő csapadékvizek a befogadóba (csapadékcsatorna, közterületi árok, vagy
élővízfolyás) csak műtárgyon keresztül vezethetők. Az előtisztított csapadékvizek területen, telken
tartása, öntözésre történő felhasználása biztosítható, a szomszédos telek használatának
veszélyeztetése nélkül.
(4) Új önálló, 6m-t meghaladó antennatartó szerkezet nem helyezhető el a falusias lakó építési
övezetek és a vegyes építési övezetek területén.
17. Építési övezetek, övezetek közművesítettségi mértéke
18. §
(1) Az építési övezetekre megállapított közművesítettségi mérték környezettudatos
energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon is teljesíthetők.
(2) A meglévő belterületen, a fejlesztésre kijelölt a belterülethez közvetlenül csatlakozó beépítésre
szánt területeken, ott ahol ez biztosítható, a falusias lakó, a településközponti vegyes, hétvégi
házas üdülő építési övezetek telkein a teljes közműellátás biztosítandó, ahol az energia ellátás, az
ivóvíz, a szennyvízelvezetés és tisztítás, a közterületi csapadékvíz elvezetés, vagy szikkasztás
együttesen elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági, az egyéb ipari gazdasági építési övezetekben részleges
közművesítettség biztosítandó, ahol a villamos energia, az ivóvíz, a közterületi csapadékvízelvezetés elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(4) Beépítésre nem szánt területen belüli birtokközpont telkén, falusias lakóterületbe sorokt külterületi
lakott helyen hiányos közműellátás biztosítandó: a villamos energia, az ivóvíz, a csapadékvíz
elvezetés, a szennyvíztisztítás és elhelyezés együttesen, a vízügyi hatóság által engedélyezett
korszerű szakszerű közműpótló alkalmazásával, talajszennyezés nélkül, környezetkímélő módon
oldandó meg.
18. Telekalakítás általános szabályai
19. §
(1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások javasolt elemek, a kedvezőbb
telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei.
(2) A szabályozási terven nem szereplő, de kialakult telekszerkezetet érintő telekosztás akkor
valósítható meg, ha az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke,
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zöldfelületi fedettség, oldal és hátsókert mérete) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti
előírásoknak.
(3) Telekújraosztást igénylő tömbökben a létrejövő új telkek akkor tekinthetők rendezettnek, ha
rendelkeznek telekjogilag megfelelő közterületi szélességű és gépjárművel használható
útkapcsolattal, és az építési övezetre meghatározott telekmérettel.
(4) Telekigényes közműlétesítmény számára telek bármely övezetben és bármely építési övezetben
kialakítható. A telek nagyságára és beépíthetőségére, a környezetében lévő övezeti és építési
övezeti rendelkezések nem értelmezendők. A közműlétesítmény telkének nagyságát és
beépítettségét, építményeit a technológiai igények, külön jogszabályok és védőtávolságok
határozzák meg.
(5) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a
visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha annak paraméterei az építési övezetre,
övezetre vonatkozó előírásoktól eltérnek
20. §
(1) A meglévő telkek méretei a már kialakult lakó és vegyes terület-felhasználású, valamint a
gazdasági kereskedelmi szolgáltató célú tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben
előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt
minimális telekméreteknek megfelelően lehet.
(2) Telekhatár rendezés révén kialakuló építési telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb
lakótelek esetében 10,0 m-nél, a telekosztás után kialakult telkek legkisebb szélessége az építési
vonalon min. 12,0 m.
(3) Kialakult telekosztású lakó területfelhasználású telektömb saroktelkei, vagy a saroktelek a vele
szomszédos telekkel együtt az övezetre vonatkozó előírásoktól eltérő mérettel és módon is
alakítható az alábbiak szerint: A telekalakítás eredményeként létrejövő új építési telek megengedett
legkisebb telekmélysége 40,0 m, valamint a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb
területe 700 m2.
(4) Nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége
nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
21. §
(1) Magánút céljára - bármely építési övezetben, övezetben - az építési övezet illetve övezet előírásainál
kisebb telek is kialakítható.
(2) Az építési telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani falusias lakó, hétvégi házas üdülő
és gazdasági (kereskedelmi szolgáltató és ipari) területen lehet és csak akkor, ha a magánút – az
erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között:
a) a gazdasági építési telkeket kiszolgáló magán út legalább 6m széles burkolt közlekedési felület
helyigényének megléte szerint jön létre, önálló helyrajzi számmal és földhivatali besorolásban
„út” megjelöléssel. A magánút minimális telek szélessége legalább 14m.
b) a lakó és üdülőterületi építési övezetekben legfeljebb 4 építési telket kiszolgálóan legalább 3m
széles burkolt közlekedési felület helyigényének megléte szerint jön létre, a már kialakult állapot
figyelembe vételével és a meglévő zárványtelkeken, önálló helyrajzi számmal és földhivatali
besorolásban „út” megjelöléssel. A magánút minimális szélessége legalább 4m.
c) A jelentősen átépülő lakó területeken, az egyes telektömböket elválasztó, új kiszolgáló közutak
és magánutak telekszélessége legalább 12,0 m. Amennyiben az új kiszolgáló közút, vagy új
magánút csak zsákutcaként alakítható ki, a zsákutca végén tűzoltó gépjármű számára
tolatásmentes végforduló létesítésére alkalmas helyet kell biztosítani.
d) Minden magánút esetében biztosítandó a csapadékvizek telken belül tartása és kezelése.
Magánútról, csapadékvíz közterületre nem vezethető ki.
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19. Építés általános szabályai
22. §
(1) Az egyéb jogszabályoknak megfelelően kialakult telkek beépíthetők, kivéve:
a) A 10 m szélességet el nem érő kialakult, de be nem épített telkeket.
b) A köz-, vagy magánúti közvetlen gépjármű kapcsolattal nem rendelkező, kertként használt
telket,
c) Valamint azok a telkek, amelyeken az épület körül a telepítési távolság nem biztosítható (az
épületméret és telekméretből következően nem áll rendelkezésre a tényleges
épületmagasságnak megfelelő oldalkert, vagy hátsókert).
(2) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei terület-előkészítés, vízrendezés, elő-közművesítés,
kiszolgáló út hiánya miatt nem biztosítottak, építési tevékenység csak a szükséges teendők
elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre álltát követően kezdhető - végezhető.
(3) Amennyiben az építési övezetre, övezetre vonatkozó egyéb előírás másként nem rendelkezik, az
egyes építési övezetekben, övezetekben elsősorban az építési övezetre, övezetre jellemző
rendeltetésű épületek helyezhetők el. Kiegészítő rendeltetéssel kivételesen a fő rendeltetéstől
eltérő más építmény elhelyezhető, az építési övezetre, és közvetlen környezetére vonatkozó
környezetterhelési határértékek betartása mellett. A határérték megállapításánál figyelembe kell
venni a környezet jelenlegi és célállapotát, célzott területfelhasználását. A környezet igénybevételét
a környező létesítmények együttes hatásának figyelembe vételével kell megállapítani
(4) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett építési
övezet, övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe eső
területrészének arányában.
23. §
(1) Épületet építeni csak az építési helyen belül lehet. Ha a telken meglévő épület egy része, építési
helyen kívülre esik, az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül felújítható,
de újra nem építhető.
(2) Az építési hely, a beépítésre szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési
övezet, övezet előírásai másként nem rendelkezik – a beépítési mód figyelembevételével a
következő:
a) Az előkert mérete:
aa) a gyűjtőút és az országos mellékutak mentén újra épülő lakó célú beépítés esetén a
szomszédos 3-3 telek épületei által meghatározott építési vonalhoz kell illeszkedni.
ab) az egyéb kiszolgáló utak mentén a kötelező előkertet legalább 2-2 szomszédos telken álló
főépület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell megállapítani és a
helyszínrajzon igazolni. Amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, legalább 5.0 mt kell biztosítani.
b) Az oldalkert szélessége:
ba) szabadon álló beépítési módnál: a szabályozási terv és szabályzat eltérő rendelkezésének
hiányában, az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de
legalább 3,0 méter,
bb) oldalhatáron álló beépítési módnál: már kialakult, beépített tömbben 18,0m alatti
telekszélességnél, kialakult esetben az új épületet a beépülő telekhatártól legfeljebb 2,0m-re
lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken álló főépületek közötti távolságnak legalább 5,0mnek, kialakult zártsorúsodó beépítési karakternél legalább 3,5 méternek kell lennie, oldalkert
felöli tűzfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebb nem lehet.
bc) oldalhatáron álló beépítési módnál: 18m-t meghaladó telekszélességnél az új épületet a
építési helyen belül szabadon lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken álló épületek közötti
oldalkerti távolságnak legalább 6,0 méternek kell lennie, kialakult helyzetben, oldalkert felöli
tűzfalképzés esetén, 4,0 m-nél kisebb nem lehet.
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c) a hátsókert mélysége:
ca) a fekvő telkek és a 40 m-es telekmélységet el nem érő telkek esetében a hátsókert mérete
legalább 3,0 m,
cb) a 40 m telekmélységet elérő és meghaladó telek esetén legalább 6,0 m a hátsókert, kivéve
a fekvő telkeket, ahol a hátsókert 4,0 m,
cc) a 60 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 15,0 m,
cd) a 80 m-t meghaladó telekmélység esetén az építési hely mélysége legfeljebb 65m. Az
építési hely határa és a hátsó telekhatár közötti telekrész hátsókertnek tekintendő.
(3) A kialakult, beépített tömbben az oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik
határvonala a kialakult beépítési módhoz igazodó telekhatár. Amennyiben a tömbre jellemző
oldalhatár nem állapítható meg, az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső
telekhatár, amennyiben az a szomszédos telek építési jogát nem korlátozza.
(4) Egy telken elhelyezendő főépületek közötti távolságnak az övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság értékének kell megfelelnie. Lakóövezetben a melléképület legnagyobb
épületmagassága legfeljebb 6,0m lehet.
(5) A központi belterületen haszonállat tartására szolgáló épület, épületrész és trágyatároló a
lakóépülettől biztosított legalább 15m-es védőtávolság (25m mély lakóudvar) megtartásával
építhető, abban az esetben, ha az nem korlátozza a szomszédos telek lakóépülettel történő
beépíthetőségét.
24.§
(1) Amennyiben a tereprendezésre épület elhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a meglévő
terepszinthez viszonyított – feltöltés vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t.
(2) Tereprendezés az építési helyen kívül kizárólag az előkertben lehetséges, az épület gyalogos és
gépjárművel való megközelítésének biztosítása céljából.
20. Zöldfelületek kialakításának általános szabályai
25. §
(1) Intézményi vagy közösségi rendeltetés a településközponti vegyes építési övezetben, valamint
zöldterületi övezetekben új zöldfelület - a terület-felhasználás változás jellegétől függően kertépítészeti terv alapján létesítendő.
(2) Az egyes ingatlanokon az építési övezetenként, övezetenként meghatározott zöldfelületeket - a
lakóingatlanok kivételével - legkésőbb az épületek használatbavételéig ki kell alakítani.
(3) Ha az építési helyen belüli építkezés miatt szükségessé válik a telken lévő díszfaállomány ritkítása,
kivágása, az építkezés miatt kivágott fa pótlandó a kivágott fák törzsátmérőjével megegyező
mértékben. A fák pótlásáról a legközelebbi őszig, vagy tavaszig, de egy éven belül, vagy az
építkezés befejezése után a használatbavételi engedély megkéréséig gondoskodni kell, telken
belül.
26. §
(1) Az egyes építési övezetekre, övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál
növényzettel fedett területként csak a vízzáró burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel,
fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető
számításba.
(2) Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) felülete nem számítható be a
zöldfelületi fedettségbe.
(3) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részének betelepítésénél több szintű növényállományt
150m2-ként 1db legalább közepes növekedésű lombos fa és 150m2-ként 40db 1-1,5m magasra
növő cserje ültetésével kell megvalósítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző honos fa- és
cserjefajok használhatók.
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(4) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részén belül legfeljebb 10%-os területi arányban,
legfeljebb 7m szélességgel helyezhető el építmény (pl.: közmű alépítmény, közműpótló) és
alakítható ki egyéb burkolt felület.

II. FEJEZET
RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
21. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
27. §
A település területének beépítésre szánt területei sajátos használatuk szerint a következő építési
övezetekre tagolódnak:
1. Lakóterület:
1.1. Falusias lakó építési övezetek (Lf-O/1, Lf-SZ/1, Lf-SZ/2),
2. Vegyes terület:
2.1. Településközponti vegyes építési övezet (Vt-O/1),
3. Gazdasági terület:
3.1. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (Gksz-SZ/1),
3.2. Egyéb ipari építési övezetek (Gip-SZ/1, Gip-SZ/2),
4. Üdülőterület:
4.1. Hétvégi házas üdülő építési övezetek (Üh-O/1, Üh-SZ/1).
22. Falusias lakó építési övezet (Lf)
28. §
(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakó építési övezetek, mely elsősorban lakóépületek,
illetve ezekhez kapcsolódó mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosság
ellátását szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi szolgáltató építmények
elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakó építési övezetben elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) a lakófunkciót nem zavaró hatású, a mező- és erdő gazdálkodáshoz kapcsolódó épületek,
építmények (pl.: terménytároló, pajta, gépszín, géptároló, állattartó épület, pince), egyéb nem
zavaró hatású gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület, kézműipari építmény),
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
d) a 800m2-t meghaladó telken:
da) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
db) szállás jellegű,
dc) igazgatási, iroda,
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A falusias lakó építési övezetben nem létesíthető:
a) üzemanyagtöltő állomás,
b) 6m-nél magasabb szélkerék.
(4) A falusias lakóterületen az elhelyezhető egyes rendeltetések együtt, vagy külön-külön létesíthetők.
Telkenként 800m2-nél kisebb telekterületen legfeljebb 2db épületben, 800m2-t elérő és azt
meghaladó telekterületen legfeljebb 3 db épületben helyezhetők el.
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29. §
(1) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen belül helyezhetők el a következők
figyelembe vételével:
a) Amennyiben a meglévő épület az építési hely területén kívülre is kiterjed, az épület esetleges
bővítését már az építési helyen belül kell megoldani.
b) Amennyiben a meglévő építési telek beépítettsége meghaladja az övezetre meghatározott
határértéket, az épület nem bővíthető, csak az új paraméterek betartásával építhető újjá.
(2) Az építési övezeti előírásnál magasabb, meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A
meglévő épület bővítése esetén az épület magassága nem nőhet, a bővítmény épületmagassága
az övezeti előírás szerinti értéket nem haladhatja meg.
(3) Az építési övezeti előírástól nagyobb épületmagasságú mezőgazdasági és gazdasági célú épület
is elhelyezhető legfeljebb 6,5 m épületmagassággal, amennyiben az a szomszédos telket
hátrányosan nem korlátozza és a központi belterületen nem homlokvonalon, utcaképet formáló
épületként valósul meg. Telken belül az épületek közötti telepítési távolság értéke a tényleges
épületmagassággal megegyező.
(4) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb kialakítható
telek
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság
(m)

Lf-O/1

800

14

O/K

30

30

i

40

5,0

Lf-SZ/1

800

18

SZ

30

30

5,0

40

5,5

Lf-SZ/2
2000
20
SZ
i= illeszkedés (lásd. 23.§ (2) bekezdése)

25

10

10,0

40

4,5

K= kialakult beépítési mód: zártsorúsodó beépítési karakter (lásd 2. §)

30. §
(1) Az Lf-O/1 jelű építési övezetbe a jellemzően kialakult, falusias karakterű és telekhasználatú
területek tartoznak. Az építési övezetben a következő egyedi előírások figyelembe vételével
helyezhetők el építmények:
a) az Lf-O/1 jelű építési övezetben a beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló. Amennyiben
kialakult tömb esetében a telkek beépítése ettől eltérő, illetve a telkeket zártsorúsodó beépítési
karakter jellemzi, úgy az építési hely a kialakult beépítési módhoz igazodva szabadon
megválasztható a telepítési távolság betartásával, a szomszédos telkek beépíthetőségének
korlátozása nélkül.
b) Az Lf-O/1 jelű építési övezet építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetési egységet magába
foglaló épület létesíthető
c) Az Lf-O/1 jelű építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén
építhetők be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(2) Az Lf-SZ/1 jelű építési övezetbe a tervezett, kistársasházak építésére is lehetőséget adó terület
tartozik. Az építési övezetben a következő egyedi előírások figyelembe vételével helyezhetők el
építmények:
a) Az Lf-SZ/1 jelű építési övezetben haszonállat tartására alkalmas állattartó épület, épületrész
nem létesíthető,
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b) Az Lf-SZ/1 jelű építési övezet építési telkein egy épületben legfeljebb 4 önálló rendeltetési
egység helyezhető el.
c) Az Lf-SZ/1 jelű építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén
építhetők be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
d) a rendeltetési egységekhez szükséges gépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani a
közterület és a szomszédos ingatlan használat zavarása nélkül.
(3) Az Lf-SZ/2 jelű építési övezetbe az Öreg Ruzsics malom tanya kialakult, központi belterülettől
elkülönülő falusias lakóterülete tartozik. Az építési övezet építési telkei hiányos közműellátás
biztosítandó, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
23. Településközponti vegyes építési övezet (Vt)
31. §
(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt településközponti vegyes építési övezet, mely több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület lehelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
(2) A településközponti vegyes építési övezetben elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) igazgatási, iroda,
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
e) kulturális, közösségi szórakoztató,
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az építési övezet területén üzemi, raktározó jellegű nagy gazdasági forgalmat keletkeztető
gazdasági telephely, valamint a telepengedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabály alapján
telepengedély köteles tevékenységet kiszolgáló épület, építmény, üzemanyagtöltő állomás nem
létesíthető.
32. §
(1) Az építési övezetben a beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló. Amennyiben a telkek beépítése
ettől eltérő, illetve a telkeket zártsorúsodó beépítési karakter jellemzi, úgy az építési hely a kialakult
beépítési módhoz igazodva szabadon megválasztható a telepítési távolság betartásával, a
szomszédos telkek beépíthetőségének korlátozása nélkül.
(2) Az építési övezetben, csak lakócélú telekhasználat esetén, a beépítés mértéke legfeljebb 30%
lehet.
(3) Az építési övezethez tartozó telkek parkolója a telek homlokvonalához kapcsolódóan közterületen
is megvalósítható.
(4) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, a
közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb kialakítható
terület
(m2)

szélesség
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

Vt-O/1
900
16
O/K
45 (30)
30
i
25
7,5
i= illeszkedés (lásd. 23.§ (2) bekezdése) K= kialakult beépítési mód: zártsorúsodó beépítési karakter (lásd 2. §)
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24. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz)
33. §
(1) A szabályozási terven Gksz jellel jelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet, mely
elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben elhelyezhető épület:
a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló legfeljebb 2db lakást tartalmazó lakó,
d) igazgatási, egyéb iroda,
e) közösségi, szórakoztató,
f) üzemanyagtöltő állomás,
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az építési övezet építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők
be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(4) Az építési övezet építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár
mentén épület csak a telekhatártól legalább 5,0 méterre helyezhető el.
(5) Az építési telken belüli út burkolatának széle a szomszédos telekhatártól legalább 2,0méter
távolságra legyen. Az előkerti és az oldalkerti sávban legalább egy sorban kétszintes zöldfelületet,
fa- és cserjebeültetést kell megvalósítani.
(6) A telken belüli 5 db gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó, parkoló helyet
fásítani kell. Minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő,
környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani a fásítást, minimum 1 m2
termőföldterület biztosításával, amelyek 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók
be.
(7) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

Gksz-SZ/1

2 000

20

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

SZ

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

50

20

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

5,0

25

7,5

25. Ipari gazdasági építési övezet (Gip)
34. §
(1) A szabályozási terven Gip jellel jelölt ipari gazdasági építési övezet, mely elsősorban a környezetre
jelentős hatást gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az ipari gazdasági építési övezetben elhelyezhető épület:
a) gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) igazgatási, iroda,
d) sport,
d) üzemanyagtöltő,
rendeltetetést is tartalmazhat.
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(3) Az ipari gazdasági építési övezetben lakás nem helyezhető el.
(4) Az építési övezet építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők
be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) A gazdasági forgalom (be- és kiszállítás teherforgalma) és a hivatásforgalom várakozó helyeit,
parkolóit minden esetben telken belül kell megépíteni.
(6) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint
terepszi
felett
nt alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

Gip-SZ/1

1000

20

SZ

40

20

10

30

7,5*

Gip-SZ/2

5000

30

SZ

30

15

10

40

9,0*

* amennyiben a technológia indokolja technológiai építmények magassága ettől eltérhet

35. §
(1) A Gip-SZ/1 jelű építési övezetbe a jellemzően beépített, átalakuló major terület tartozik. Az építési
övezetben a következő egyedi előírások figyelembe vételével helyezhetők el építmények:
a) Az építési övezet építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső
telekhatár mentén épület csak a telekhatártól legalább 7,0 méterre helyezhető el,
b) Meglévő, megújuló gazdasági telkeknél új épület elhelyezésénél a legkisebb előkert szélessége
5,0méter.
(2) A Gip-SZ/2 jelű építési övezetbe új gazdasági területek kerültek. Az építési övezetben a következő
egyeid előírások figyelembe vételével helyezhetők el építmények, létesítmények:
a) Az építési övezet építési telkei más területekkel érintkező telekhatárán épületek építésével
egyidőben legalább 8,0 m széles, illetve a szabályozási terven jelölt helyen és szélességben
takaró-védőfásítást kell létrehozni. A védőfásítás háromszintű növényzetből álljon – alacsony
cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen – tömör zárású legyen. A fásítás 40%-át
őshonos fa és cserje fajok alkossák.
b) Az új gazdasági telephelyek, a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában, legalább 10,0
m-es előkert szabadon hagyásával építhetők be. Telkenként legfeljebb egy helyen, legfeljebb
10m szélességben az előkert 0m, bejárat, kapubehajtó, portaépület, mérlegház létesítése
érdekében.
c) Az építési övezet területén magánút kialakítható, a 8516 j. összekötő út felől a terület egy
útcsatlakozással tárható fel. A terület közlekedési feltárását biztosító út minimális telek
szélessége 16,0 m.
26. Hétvégi házas üdülő építési övezet (Üh)
36. §
(1) A szabályozási terven Üh jellel jelölt hétvégiházas üdülő építési övezetek, mely elsősorban
legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
(2) A hétvégi házas üdülő építési övezetben elhelyezhető épület:
a) üdülő,
b) szállás,
c) legalább 800 m2-es telekterületen lakó,
rendeltetést is tartalmazhat.
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(3) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb kialakítható
telek
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság
(m)

Üh-O/1

400

16

O

20

20

3,0

60

4,5

Üh-SZ/1

1000

20

SZ

15

15

5,0

60

4,5

37. §
(1) Az Üh-O/1 jelű építési övezetbe a központi belterülethez csatlakozó üdülőterület tartozik. Az építési
övezetben a következő egyedi előírások figyelembe vételével helyezhetők el építmények:
a) az Üh-O/1 jelű hétvégi házas üdülő építési övezetben telkenként legfeljebb 2 üdülőegységes
(két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) 1 db épület helyezhető el,
b) az Üh-O/1 jelű hétvégi házas üdülő építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el,
c) az építési övezet telkein 6,0 méteres hátsókert és 4,5 méteres oldalkert tartandó, a tavak
partélétől mért 3 méteres sávban kerítés, melléképítmény nem létesíthető,
d) az Üh-O/1 jelű hétvégi házas építési övezet építési telkei részleges közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb
előírások figyelembevételével.
(2) Az Üh-SZ/1 jelű építési övezet a felhagyott bányaterületek mellett létrejövő terület tartozik. Az
építési övezetben a következő egyedi előírások figyelembe vételével helyezhetők el építmények:
a) az Üh-SZ/1 jelű építési övezetben a kialakítható telekterület többszörösét meghaladó telken,
telkenként a minimálisan kialakítható telekterülettel történő osztásból adódó, lefelé kerekített
egész számmal megegyező számú épület építhető.
b) az építési övezet telkein 6,0 méteres hátsókert és 4,5 méteres oldalkert tartandó, a tavak partján
3 méteres sávban kerítés, melléképítmény nem létesíthető,
c) az Üh-SZ/1 jelű hétvégi házas építési övezet építési telkei részleges közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb
előírások figyelembevételével.
27. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai
38. §
A település területének beépítésre nem szánt területei sajátos használatuk szerint a következő
övezetekre tagolódnak:
1. Közlekedési és közmű terület:
1.1. Közúti közlekedési övezet (KÖu-1, KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4),
1.2. Kötöttpályás közlekedési övezet (KÖk),
2. Zöldterület:
2.1. Közkert övezet (Zkk),
3. Erdőterület:
3.1. Védelmi erdő övezet (Ev),
3.2. Gazdasági erdő övezet (Eg),
4. Mezőgazdasági terület:
4.1. Általános mezőgazdasági övezetek (Má-1, Má-2, Má-3, Má-4),
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5. Vízgazdálkodási terület:
5.1. Vízgazdálkodási övezet (V)
6. Különleges beépítésre nem szánt terület:
6.1. Sportolási célú övezet (Kb-Sp),
6.2. Temető (Kb-T),
6.3. Nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet (Kb-B).
28. Közúti közlekedési övezet (KÖu)
39. §
(1) A szabályozási terven KÖu jellel jelölt övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek
elhelyezésére szolgál.
(2) A közutak telekjogilag meglévő közterületi szélességén, vagy szabályozási terven kiszabályozott
szabályozási szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek vonalas létesítményei és
berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezendők el, utcafásítás
telepítendő.
(3) A közlekedési területek övezetei és rendeltetése:
a) KÖu-1 jelű országos főút övezete, melynek közterületi szélessége a kialakult földhivatali
nyilvántartási állapot szerint tartandó meg.
b) KÖu-2 jelű országos mellékút és települési gyűjtőút övezete, melynek közterületi szélessége
kialakult, illetve a szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonal által meghatározott.
c) KÖu-3 jelű kiszolgáló, lakóút övezete, a kialakult közterületi szélesség őrzendő meg, a
szabályozási terven meghatározott helyeken, az új lakóutak 12m-14m közötti szélességgel
alakítandók ki.
d) KÖu-4 jelű egyéb közlekedési közterületek övezete, ahol a vegyes használatú utak legkisebb
szélessége 7,0m, Kerékpárutak 3,0 m szélességben és a földekre kivezető mezőgazdasági
utak legalább 4,0m szélességben alakítandók ki.
e) KÖu-5 jelű szerkezeti jelentőségű külterületi földút, ahol kialakult közterületi szélesség
megtartandó.
(4) Az utak, az övezeti besorolás által meghatározott igényszint szerint (forgalmi sávok száma
szélessége, szétválasztott használat, vegyes használat, csapadékvíz elvezetés megoldása,
közművesítés, közterület fásítása) építendők ki, újítandók fel.
40. §
(1) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél,
átalakításánál- megfelelő szabályozási szélesség esetén - biztosítani kell a közterületi fák, fasorok
elhelyezhetőségét, fennmaradását.
(2) Az ingatlanok normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. Ettől eltérni a kialakult
településközponti vegyes építési övezetekben lehet, amennyiben a telekszerkezet, telekterület és a
beépítés nem teszi lehetővé a telken belüli parkoló létesítést, viszont a közterületi szélesség
alkalmas a parkoló felületének befogadására.
29. Kötöttpályás közlekedési, vasúti övezet (KÖk)
41.§
A szabályozási terven KöK jellel jelölt övezetbe a kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó vasúti
pályák, műszaki létesítmények, technikai berendezések, közlekedési létesítmények, a csapadékvíz
elvezető rendszer létesítményei és az épületek telkei tartoznak.
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30. Zöldterület közkerti övezet (Zkk)
42. §
(1) A szabályozási terven Zkk jellel jelölt közkert övezet, mely állandóan növényzettel fedett, a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a
pihenést és testedzést szolgáló közhasználatú közterületi zöldterület.
(2) A közkert övezet telkeinek legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
(3) A közkert övezetben:
a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények, utca-bútorok, köztéri szobrok,
díszkutak, árnyékolók,
b) játszótéri építmények,
c) a pihenést, a játékot és a szórakozást szolgáló építmények,
d) a terület használatához és fenntartásához szükséges egyéb építmények,
helyezhetők el.
(4) A Zkk övezetben szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el építmények, ahol a megengedett
legnagyobb beépítettség mértéke 3%, a legnagyobb épületmagasság 3,5 m. Épület kizárólag a
3000 m2 területet elérő telkek esetében helyezhető el.
(5) A Zkk övezet telkein a csatlakozó építési telkekhez gépjármű-közlekedésre alkalmas kapubehajtó
és bejárat megközelítési helye szilárd vagy nem szilárd burkolattal kialakítható.
(6) Az övezetben, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét nem
veszélyeztető, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú kerti építmények
helyezhetők el.
31. Védelmi erdő övezet (Ev)
43. §
(1) A szabályozási terven Ev jellel jelölt védelmi erdő övezet, mely elsősorban a település és egyéb
létesítmények (műtárgyak, környezetre jelentős hatás gyakorló létesítmények) védelmére és a
környezeti terhelés csökkentésére szolgál.
(2) Az Ev jelű erdők övezetének telkei nem építhetők be. Az Ev jelű övezetben elhelyezhető
építmények, a máshol és másként nem létesíthető:
a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik,
b) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak.
32. Gazdasági erdő övezet (Eg)
44.§
(1) A szabályozási terven Eg jellel jelölt gazdasági erdő övezet, melyen a gazdálkodás elsődleges
célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és hasznosítása.
(2) Az Eg jelű övezetben elsősorban az erdőgazdasági termelés, vadgazdálkodás és
természetvédelem építményei helyezhetők el, szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 0,5%-os
beépítettséggel, legfeljebb 7,5 m-es épületmagassággal. A már beépített telek (8/ÉP jelű egyéb
rendeltetésű erdőrészlet) a meglévő kialakult beépítettség szerint újraépíthető.
(3) Az övezetben minden engedélyköteles építési munka (erdei épület, olyan kilátó, aminek a
terepcsatlakozástól mért legfelső pontja a 5,0m-t meghaladja), területhasználat-módosítás csak az
erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú
jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben történhet.
(4) Kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási célból szabad.
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33. Általános mezőgazdasági övezetek (Má)
45. §
(1) A szabályozási terven Má jellel jelölt általános mezőgazdasági övezetek, melyek elsősorban a
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos,
a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgálnak (a továbbiakban:
mezőgazdasági hasznosítás).
(2) Az Má jelű övezetekben elhelyezhető építmények:
a) mezőgazdasági hasznosítású gazdasági célú építmények, (pl. állattartó épületek,
terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók),
b) természetvédelmi kezelést bemutató építmény, épület, valamint látogatói központ, turisztikai
célú hasznosítás építményei,
c) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kint-lakáshoz” szükséges lakóépület,
d) közmű és hírközlési létesítmények (pl. adótorony, szélerőművek).
(3) A mezőgazdasági övezetekben csak lakóépület önállóan nem építhető csak a gazdasági
tevékenység folytatásához is alkalmas gazdasági épületekkel együtt. A lakóépület alapterülete az
nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét, de bruttó alapterülete legfeljebb 300
m2 lehet, épületmagassága nem haladhatja meg az 5,0 métert.
(4) A mezőgazdasági övezetekben gazdasági épület közművesítetlen telken is elhelyezhető.
Lakóépület hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével
(5) A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület maximális bruttó alapterülete 500 m2 lehet,
kivéve, ha a területhasználatnak megfelelő technológia ennél nagyobb alapterületű építmény
létesítését indokolja, és a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva vannak.
(6) Az övezetekben elhelyezhető épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhető ki.
(7) Az általános mezőgazdasági területeken elhelyezésre kerülő kerítések kizárólag áttört, lábazat
nélküli, tájba illő építészeti kialakításúak, színezésűek és anyaghasználatúak lehetnek (pl. fa,
cserjesávval takart drótfonat). Tömör kerítések nem létesíthetők.
46. §
(1) Birtokközpont az Má-1 és Má-2 jelű övezetben, az ökológiai hálózattal és a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területtel nem érintett területeken, telekrészeken létesíthető,
amennyiben a birtoktest legalább 200 000 m2 (20 ha) összterületű. A birtokközpontként beépíthető
telek területe legalább 10 000 m2 (1 ha) nagyságú a beépítettsége legfeljebb 25% lehet.
(2) Az Má-3 és Má-4 jelű övezetekben birtokközpont nem létesíthető.
(3) Birtokközpont csak közútról, vagy önálló helyrajzi számon nyilvántartott magánútról megközelíthető
földrészleten alakítható ki.
(4) Birtokközpont létesítése esetén a birtokközpont telke hiányos közművesítettség rendelkezésre
állása esetén építhető be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások
figyelembevételével.
47. §
(1) Az Má-1 jelű övezet általános mezőgazdasági övezet, az árutermelő gazdálkodásra kijelölt
mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző. Az Má-1 jelű övezetre
vonatkozó, következő egyedi előírások alkalmazandók:
a) A beépíthető telek legkisebb területe - a már beépített telkek és birtokközpont létesítése
kivételével - 5 ha,
b) A már beépített telek a meglévő kialakult beépítettség szerint újraépíthető,
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c) A beépítési mód szabadonálló, az épületeket a telekhatártól legalább 10,0 m-re, az utak
telekhatárától 15,0 m-re kell elhelyezni,
d) A legnagyobb beépíthetőség 3%, terepszint alatt 0,5%.
(2) Az Má-2 jelű övezet a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet,
ahová a szélerőművek szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon területek,
ahol a szélkerekek biztonságos üzemeltetése érdekében az építés korlátozott. Az Má-2 jelű
övezetre vonatkozó, következő egyedi előírások szerint helyezhetők el létesítmények:
a) Amennyiben egyéb jogszabályok is lehetővé teszik, szélerőművek létesítményei az alábbiak
szerint helyezhetők el:
aa) A szélkerék telepítésére alkalmas telek egészéből csak a műtárgyak által elfoglalt és
üzemeltetésükhöz szükséges és használt területet kell művelés alól kivonni. A
szélerőművek számára tornyonként igénybe vehető terület legfeljebb 6000 m2 lehet a
hozzájuk vezető utat nem számítva.
ab) Országos főutak és mellékutak, valamint szerkezeti jelentőségű mezőgazdasági feltáró
utak, közművezetékek, vízfolyások mentén, mezőgazdasági építmények környezetében a
szélturbina magasságának megfelelő távolságban (dőléstávolság) szélturbinák nem
alakíthatók ki.
ac) A szélerőművek helykijelölésénél figyelembe kell venni az M85 gyorsforgalmi út tervezett
nyomvonalát és az ebből következő korlátozásokat,
ad) A szélturbinák kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha működésük során a települési
környezetvédelem (pl. környezeti zaj elleni védelem), továbbá a természet védelme (pl.
madárvédelem), az ökológiai kapcsolatok zavartalan fennmaradása, továbbá zavaró
látványhatások elkerülése biztosítható, melyet környezeti hatástanulmányban kell igazolni.
ae) A mezőgazdasági táblák túlzott felaprózódásának elkerülése érdekében a szélerőműveket
feltáró utak lehetőség szerint táblahatáron alakítandók ki. A nem táblahatáron vezetendő
utak nyomvonalának kiválasztását meg kell indokolni.
b) Az övezet területén a mezőgazdasági területen megengedett épületek kialakítása kizárólag
abban az esetben engedélyezhető, ha az üzemi létesítménytől származó környezeti zajszint a
jogszabályban meghatározott határértékeket (nappal 60 dB, éjjel 50 dB) nem haladja meg, és
legalább a szélturbina alaptestétől a szélturbina magasságának megfelelő távolságra
(dőléstávolság) kerül elhelyezésre.
c) Mezőgazdasági hasznosításhoz kapcsolódó építmények elhelyezése esetén az Má-1 jelű
övezetre vonatkozó (1) bekezdésben meghatározott előírások alkalmazandók.
(3) Az Má-3 jelű övezet a településszerkezeti terven beépítésre szánt fejlesztési területként jelölt,
mezőgazdasági művelés alatt álló területek, ahol a távlati fejlesztési cél megvalósíthatósága
érdekében a beépítés korlátozott. Az Má-3 jelű övezetre vonatkozó, következő egyedi előírások
szerint helyezhetők el létesítmények:
a) a 10 000 m2-t meghaladó nagyságú földrészleten a mezőgazdasági hasznosítású építmények
építhetők,
b) Megengedett legnagyobb beépítettség 1,5%,
c) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 m,
d) Az épületeket a telekhatártól legalább 10,0 m-re, az utak telekhatárától 15,0 m-re kell
elhelyezni.
e) Az övezetben lakóház nem építhető.
(4) Az Má-4 jelű övezet vízbázis védőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület, ahol épületet elhelyezni
nem szabad, terepszint alatti beépítés nem megengedett.
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34. Vízgazdálkodási övezet (V)
48. §
(1) A szabályozási terven V jellel jelölt vízgazdálkodási övezetbe sorolt területek az alábbiak:
a) a vízfolyások (folyóvizek, közcélú nyílt csatornák) és álló vizek (tó, tározó) medre és parti sávja,
b) vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb építmények, gátőrház, szivattyúház, törpe vízierőművek
telke és építményei.
(2) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével –
külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet. A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési
munkát folytatni, területet hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet. A vízilétesítményi épületek nagyságát (beépítési mód, alapterület, épületmagasság) az épületben
kialakítandó technológia igénye határozza meg, de a megengedett legnagyobb beépítettség
legfeljebb 5% lehet épület építése esetén.
(3) A vízfolyások és álló vizek mentén a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv
biztosítandó. A vízfolyások és álló vizek fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként
alakítható ki.
(4) A területen jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések
előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a
beavatkozás:
a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve azt szolgálja,
b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását,
c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.
35. Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület (Kb-Sp)
49. §
(1) A szabályozási terven Kb-Sp jellel jelölt övezet, amely a nagy zöldfelületet igénylő
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmények:
a) kizárólag a sport, pihenést, testedzést szolgáló épületek építmények (sportpálya, öltözőépület,
szociális rész, irodai rész, szertár, lelátó, a terület fenntartásához, gondozásához szükséges
épület),
b) a sport rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató épület,
c) a terület használatához szükséges fásított parkolók.
(3) Az övezetben technikai sportok (motocross pálya) egyéb jelentős zajterheléssel járó sportok pályái
nem létesíthetők.
(4) Az övezet hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető be, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) Az övezet legnagyobb megengedhető beépítettsége 5%, a legnagyobb épületmagassága 6,0
méter.
(6) A telkeinek legalább 60%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
36. Különleges beépítésre nem szánt temető övezete (Kb-T)
50. §
(1) A szabályozási terven Kb-T jellel jelölt övezet, mely kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei
elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmény:
a) a humán temetkezés céljait szolgáló építmények (ravatalozó, kápolna, kripta, sírhely,
urnatartó fal, lakótelkekkel közös telekhatáron tömör kerítés),
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b) a terület fenntartását és őrzését szolgáló épület (szerszámtároló, kereskedelmi létesítmény,
őrző-, szociális épület, kőfaragó, szemétgyűjtés kezelés építményei)
(3) Az övezet hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető be, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(4) A terület kiszolgálását biztosító épületek épületmagassága legfeljebb 5,0m, a temetőkápolna
épületmagassága legfeljebb 10,0m lehet. A legnagyobb beépítettség mértéke 5%.
(5) A temető telekhatárai mentén, telkén belül védőfásítás létesítendő.
37. Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet
(Kb-B)
51. §
(1) A szabályozási terven Kb-B jellel jelölt övezet, mely kizárólag az ásványvagyon kitermeléséhez
szükséges építmények, valamint a termelő tevékenységet kiszolgáló építmények elhelyezésére
szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmények:
a) a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló,
b) az ásványvagyon kitermeléshez, bányaüzemeltetéshez szükséges gazdasági,
c) a bányaüzemeltetéshez szükséges irodai és szociális igényeket kiszolgáló,
d) a kitermeléshez, a kitermelt anyag kezeléséhez, szállításához (aprítás, osztályozás, rakodás.)
szükséges építmények.
(3) Az övezetben épület legfeljebb 2%-os beépítési mértékig, legfeljebb 5,0m-es épületmagassággal
építhető.
(4) Az övezetben a közműellátás mértéke: hiányos közművesítettség.
(5) A bányaterülethez csatlakozó lakótelkek irányába 10m széles háromszintű növény telepítés
szükséges.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Hatálybalépés
52. §
(1) Ez a rendelet 2016. év …… hó ... napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
39. Hatályon kívül helyező rendelkezések
53. §
Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 10/2000. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzat és mellékleteit képező szabályozási tervek.

k.m.f.

Pintér Róbert
jegyző

Molnár János
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Babót, 2016..........

Pintér Róbert
jegyző
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1. FÜGGELÉK A ..../2016. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Régészeti terület
(a régészeti területek lehatárolása a 2015-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány alapján)
1.1. Régészeti lelőhelyek:
ssz.

lelőhely neve,
elhelyezkedése:

azonosítója:

érintett helyrajzi számok:

1.

Szili-kút I.

73471

0108/5-6.

2.

Szili-Kút II.

1575

0109, 0110/10, 0110/11, 0110/12, 0120/5, 0101, 0106/5, 0105/2,
336/4, 336/18, 336/19, 336/21, 336/22, 336/23, 336/24, 336/25,
336/26

3.

Barnák földje

47415

0121/12, 0121/13, 0121/14, 0121/2, 0121/15, 0122, 0123/8, 422

4.

Homokverem

47432

298/1, 298/4, 301, 302/1, 303/1, 304/1, 305, 306/1, 307, 308, 309/1,
309/2, 313, 314/1, 315/2, 315/4, 317/1, 317/4, 320, 322, 251/34,
288, 289, 264/1, 261, 260/7, 260/6, 260/5, 260/4, 260/1, 258, 257,
256, 255, 254, 253, 259, 260/3, 251/3, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9,
251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 251/16, 251/17,
251/18, 251/19, 251/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25,
251/26, 251/27, 251/28, 251/29, 251/30, 245/1, 245/2, 246, 247,
248, 249, 250, 251/35, 336/1, 339, 340, 341, 342.

5.

Iskolaudvar

47411

186

6.

Ordód

47419

60/1, 60/2, 61, 62, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/1, 70/2, 71/1, 79, 80, 81,
93, 94, 95/1, 117, 06/13, 06/16, 06/11, 06/10, 06/9, 06/8, 06/7, 06/6,
06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/1, 06/20, 06/17, 162, 107/1, 107/2, 110,
120, 121, 122, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155,
156, 157, 158, 159, 11, 15, 20, 23/1, 23/2, 24/1, 111, 112, 113, 123,
125, 126, 127, 132, 134/1, 152/1, 152/2, 160, 161, 99, 2, 5/4, 6, 7/1,
7/2, 8/1, 8/2, 9/2, 10/1, 10/2, 18/1, 18/4, 18/5, 18/2, 19/1, 19/2, 40/1,
40/2, 51/1, 78, 82, 91, 92, 114, 115, 116, 118, 119, 24/2, 27/2, 27/1,
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 45/1, 45/2, 49/1, 49/2, 50/1, 51/2,
52/2, 52/1, 06/15.

7.

Üdülőterület

55330

336/56, 336/2, 0121/7, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 336/47, 336/48,
336/49, 336/50, 336/51, 336/52, 336/53

8.

Szilsárkányi út
mellett

55331

014/7-9

9.

Temető-dűlő

55332

016/6

10.

Csorbák

55333

0210/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

11.

Feketevár

1581

0163/8, 0151, 0142/1, 0142/2, 0142/8

12.

Eszteró

24265

0163/8, 0142/1, 0142/7, 0138/2, 0138/1, 0137/2, 0137/3, 0137/5,
0136/2, 0135/10, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0124/4, 0124/1,
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0118/5, 0116/2, 0214/20.
13.

Erdőföldek

47417

0142/4, 0142/5, 0142/6, 0139, 0144/15, 0144/14

14.

Kavicsbánya

47435

0118/1, 0118/6, 0118/7, 0118/8

15.

Üdülőterület II.

58563

0121/18, 0121/5, 0121/6, 0121/8, 0122, 405/4, 406, 407, 408, 409

16.

Új-föld

59329

0163/9, 0163/18

17.

Római katolikus
templom

18.

Rét-földek

201, 202/4, 200/2, 203/6, 177.
88015

0202/3, 0201, 0202/4, 0202/8, 0202/7, 0202/5, 0202/11, 0202/10,
0202/9, 0202/13, 0202/21, 0202/12, 0202/6, 02, 03/1, 03/2, 03/3,
03/4, 0185, 823/4, 830, 829, 828, 827, 826

1.2. Régészeti érdekű terület:
1. A már ismert lelőhelyek közvetlen környéke
2. Babót déli településrészén a Fő út déli szakasza, Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre utca,
Kossuth Lajos utca környéke
3. Ordódi településrészen a Fő út északi része, azonkívül a Fő utca, Ordód utca, Táncsics Mihály utca, Petőfi
Sándor utca környéke
4. a magasabb kiemelkedéseken és dombvonulatokon újabb régészeti leletek előkerülése várható, s így ezek
régészeti érdekű területnek számítanak.
2. Helyi művi értékvédelem:
2.1 Helyi jelentőségű védett érték
(A településképet meghatározó épületek, építmények védelméről szóló 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet
alapján.)
ssz.

megnevezés:

címe:

hrsz:

védelmi
besorolása:

1.

Szent Mihály Plébániatemplom

Fő utca 76.

201

H1
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2. FÜGGELÉK A ..../2016. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - TERMÉSZETVÉDELEM
1. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület):
(az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján)
1.1. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Rábaköz HUFH20001
028/34, 028/36, 036/2, 078, 095, 0105/2, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0125/1, 0125/2, 0126/1, 0126/3, 0126/4,
0126/6, 0126/7, 0126/9, 0126/10, 0126/11, 0129/9,0129/10, 0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/14, 0129/15,
0129/16
2. Helyi védett természeti terület:
(a fák védetté nyilvánításáról szóló 10/1994. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet alapján)
Királyfák: 173,0116/2,202/5 hrsz
3. Tájértékek:
(tajertektar.hu nyilvántartása alapján, nem jóváhagyott tájértékek):
1. Babóti kereszt-865/1
5. bányató-0163/11
9. fa és fakereszt-202/5
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2. Feketevár-0142/8
6. elbontott lakóház-20
10. feszület-450

3. kápolna-173
7. feszület-173
11. Király-fa-0116/2

4. Varga kereszt-0865/3
8. templomt-201
12.Veszkényi kereszt 08/1
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1. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
A településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítését
megelőzően részletes megalapozó vizsgálatok készültek 2015-ben. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (5)
bekezdése értelmében a településfejlesztési koncepcióhoz, a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
tartalmi követelmények szerint készült megalapozó vizsgálat - szükség szerint aktualizálva - a településszerkezeti
tervhez is felhasználható.
Jelen alátámasztó munkarészek a megalapozó vizsgálatok figyelembe vételével készültek, bizonyos
elemzéseket, megállapításokat részletesen a külön kötetben dokumentált megalapozó vizsgálatok tartalmaznak.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a településszerkezeti tervhez
készített megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva és kiegészítve
felhasználható a helyi építési szabályzathoz is. A megalapozó vizsgálatra és alátámasztó javaslatra vonatkozó,
Korm. rendeletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők,
egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az alátámasztó javaslat
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmi követelményei szerint készült.
A településszerkezeti terv határozza meg Babót térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és a
megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási
módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában, az országos és térségi
érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása,
vagy legalább szinten tartásának figyelembe vételével. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. mellékletében
meghatározott tartalmi követelmények szerinti településszerkezeti tervet, annak leírását és egyéb mellékleteit a
határozattal jóváhagyandó munkarész tartalmazza. Jelen alátámasztó munkarész az egyes területek
területfelhasználásának, a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezésének és a védőterületek, korlátozások
helykijelölésének indoklását, hatásainak elemzését és szakági javaslatokat tartalmazza.
A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja a táj-, az épített- és a
természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal,
továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos
előírásokkal a helyi építési követelményeket, jogokat is kötelezettségeket. A helyi építési szabályzatról alkotott
rendelet mellékletét képezi külön a külterületet és külön a belterületet lefedő szabályozási terv. A helyi építési
szabályzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján
készült. Az alátámasztó javaslat tartalmazza az egyes építési övezetek, övezetek tagolásának, illetve az egyes
szabályozási elemek kijelölésének indoklását.
1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Babót a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, Kapuvári járás keleti részén, Kapuvár
mellett helyezkedik el. Területe 2167 ha, a népsűrűsége 52,05 fő/km2. (Belterület: 151 ha, Külterület: 2166 ha,
Népesség: 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 közigazgatásilag Kapuvárral, Veszkény, Szárföld, Potyond
és Kisfalud községekkel határos. A település közelsége Kapuvárhoz, előnyös lehet a falu számára, mind a
kitelepülés szempontjából mind pedig, a helyben rendelkezésre nem álló szolgáltatások kielégítése
szempontjából. A Babót körjegyzőséget alkot Szárföld községgel, a körjegyzőség központja Szárföld.
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Megközelíthetőség szempontjából előnyt jelent, hogy a 85-ös főút a település közelében, annak közigazgatási
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- ös
út déli oldalán található. A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út nyomvonala szintén a község közigazgatási
területén, a belterülettől délre halad. Közvetlen közúti kapcsolata van Kapuvárral, Veszkénnyel, Kisfaluddal illetve
Beleddel, Bogyoszlóval. A 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 település
közigazgatási területén több lefolyástalan kavicsbánya-tó található.

1.2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER

1.2.1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, HELYI SAJÁTOSSÁGOK
A településszerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és domborzati
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
területek 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 jött létre. Ezeknek az utaknak a vonalvezetését követve jött létre a település belterületének
utcahálózata. A központi belterületen kívül, csak kisebb külterületi lakóhelyek alakultak ki (Öregmalom,
Heinerházak). A község mai központi belterülete két falurész, Ordód és Babót összeolvadásával alakult ki.
Szerkezete szerint Babót jellegzetes síkvidéki település, eredeti településformáját tekintve egyutcás úti falu,
amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út - Sopron megye egykori, soproni –győri országútjának - két oldalán
helyezkedik el (mai Fő utca). Ordód (történeti forrásokban Ordó) település önálló faluként létezett, a mai Ordód
utca környékén helyezkedett el. A Fő utcával párhuzamosan alakultak ki a település egyéb lakóútjai. Mindkét
településrészen az úthálózatra merőleges szalagtelkek a jellemzőek, melyek oldalhatáronálló beépítési móddal
épültek be.
A mai településszerkezetet meghatározó fontosabb elemek:
A település északi közigazgatási határán haladó 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút
nyomvonala,
Az ezzel párhuzamosan haladó 8. számú Győr-Sopron vasútvonal,
A közigazgatási területen és belterületen is keresztül haladó észak-kelet dél-nyugat irányú 8516 j.
Veszkény-Babót összekötő út, és a észak-nyugat dél-kelet irányú 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár
összekötő út,
T TÉR -T-REND KFT.
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A jelentősebb vízfolyások: a délnyugati közigazgatási határon folyó Kis-Rába, a déli területen folyó
Tardosa-csatorna, az észak-déli irányban haladó Lökös-árok.
A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett elemek:
a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85-ös
tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvonalon
halad, Babót belterületétől délre.
tervezett mellékútként jelölt, a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat
összekötő út (Széles u.) nyomvonala.
Babót területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő településrészek nincsenek. A történetileg szétváló Ordód
és Babót falurészek utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem különbözik.
Szegregátum, vagy speciálisan kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen.

1.2.2. BELTERÜLETI HATÁR, BELTERÜLETBE VONÁS
A hatályos építésjogi jogszabályok a belterület fogalmát nem használják, ahhoz építési jogot nem kötnek.
Ingatlan-nyilvántartási és területszervezési szempontból a település közigazgatási területe azonban továbbra is
belterületre és külterületre tagolódik. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
szerint belterület a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő,
beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó - a helyi építési szabályzatban kijelölt része.
A településrendezési eszközök szerint a belterületet beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják,
beépítésre szánt területi dominanciával. A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a
településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható.
A 2000-ben elfogadott és 2007-ben módosított településszerkezeti terv jelentős méretű, tervezett lakó, hétvégi
házas üdülő és gazdasági területek kijelölését tartalmazta. Ezek jelentős részét a településszerkezeti terv
továbbra is fejlesztési területként, egyben tervezett belterületként kezeli. A szabályozási terv a korábbi átmeneti
szabályozással érintett területek egy részét - melyek építési joggal nem rendelkeztek - mint távlati fejlesztési
területeket, korlátozottan beépíthető mezőgazdasági övezetként kezeli az ütemezhetőség biztosítása céljából.
Értelemszerűen ezek belterületbe vonása és a távlati fejlesztési célnak megfelelő hasznosítása a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosításával történhet.
A belterületi kertek, mezőgazdasági céllal használt belterületi vagy belterülethez közvetlenül kapcsolódó
földrészletek a lakóterületi fejlesztések tartalékait jelentik. Tulajdonosi szándékegyezés esetén, a mezőgazdasági
céllal használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt elkészíttetni a közterületi és
telekszerkezeti szabályozást, valamint a fejlesztéshez szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, a
szükséges telekrészek leadását külön önkormányzati döntés alapján meghatározni. Termőterület végleges
máscélú hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos
feltételek meglétéhez köthető.
A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható
legyen.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. Külterületen, a
településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A gazdasági területek
fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A meglévő külterületi lakóterületek, hétvégi
házas üdülőterületek külterületi telken is fejleszthetők bővíthetők.
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1.2.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE
A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és
beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy
a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai,
önkormányzati fejlesztési szándékok, és az elkészített, elfogadott településfejlesztési koncepció (TFK) határozta
meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Győr-Moson Sopron Megyei területrendezési terv
követelményeiben meghatározott, a térségi területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó
szabályok.
Az egyes területeket a jelenlegi és a célzott területfelhasználás, valamint az építési jelleg alapján a 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint meghatározott, települési területfelhasználási egységekbe lehet sorolni
a településrendezési eszközök készítése során, figyelembe véve a területrendezési tervekben meghatározott
területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. A területfelhasználási egységek építési szempontból
beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe és beépítésre nem szánt területbe
sorolhatók. A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett
beépítettsége legalább 5%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett
beépítettsége legfeljebb 5%.
A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységeket a helyi építési szabályzat
beépítésre szánt területeken építési övezetekre és beépítésre nem szánt területeken övezetekre tagolja. Az
egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó részletes előírásokat, telekalakítási és beépítési
paramétereket a helyi építési szabályzat tartalmazza.

1.2.4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek
Babót területén a meglévő lakóterületek egységesen falusias lakóterületbe tartoznak. A falusias lakóterületen a
lakófunkció mellett ma is jellemző a mezőgazdasági gazdálkodáshoz kapcsolódó portahasználat, intenzív
kerthasználattal és a kerthasználathoz kapcsolódó építményekkel, géptárolók mezőgazdasági gépek, állattartó
épületrészek, pajták, terménytárolók sorával. A falusias lakóterületi terület-felhasználásba azok a hagyományos
tanya jellegű telkek is beletartoznak, amelyeknél elképzelhető átalakulás átépítés kapcsán a háztáji tevékenység
erősítése és a háztájihoz kapcsolódó karakteresebb mezőgazdasági melléképületek építése (Öregmalom
településrész).
A helyi építési szabályzat a falusias lakóterületeket a következő építési övezetekbe sorolja:
Az Lf-O/1 jelű építési övezetbe a jellemzően kialakult, falusias karakterű és telekhasználatú területek
tartoznak, azaz jellemzően a központi belterület lakótelkei. A területen a keskeny, de igen mély telkek
sora a meghatározó, oldalhatáron álló beépítéssel, a lakóház mögé épült gazdasági tároló, pajta, istálló
épületekkel. Az építési övezetben meghatározott telekalakítási és építési paraméterek a kialakult
állapothoz illeszkedő telekalakítási és építési lehetőséget rögzítenek.
Az Lf-SZ/1 jelű építési övezetbe a tervezett, kistársasházak építésére is lehetőséget adó terület tartozik,
a Széchenyi utca, Mátyás király utca és az Arany János utca által határolt tömb egy részén. A belterületi
telkek már kialakítottak azonban még beépítetlenek. A terület építési övezeti besorolása a terület
tulajdonosának egyedi kérelme alapján, önkormányzati döntés alapján történt. Az építési övezet
lehetőséget ad legfeljebb négy rendeltetési egységet magába foglaló épület elhelyezésére. A település
hagyományos telekstruktúrájától eltérő, kialakult telekosztása és a több rendeltetési egység
elhelyezésének lehetősége indokolja a szabadonálló beépítési mód, és megengedett legnagyobb
épületmagasság (5,5m) meghatározását.
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Az Lf-SZ/2 jelű építési övezetbe az Öregmalom kialakult, központi belterülettől elkülönülő falusias
lakóterülete tartozik. Az építési övezet korlátozott építési lehetőséget biztosít, mivel a terület része az
ökológiai hálózat magterületének és egyben a Natura 2000 területnek.
A lakóterületi fejlesztések elsődleges célterületei a foghíj telkek hasznosítása. Jelentős számú kialakított, de be
nem épült telkek találhatók a belterület déli részén. További beépítési lehetőséget adnak a Petőfi sor menti
telkek. Csak ezt követően kerülhet sor a mély lakótelkek hosszanti megosztására a kiszolgálást biztosító
infrastrukturális fejlesztések megvalósítását követően új utcák és új telekszerkezetek létrehozására és
beépítésére. A következő ütemben van lehetőség a jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, belterülethez
közvetlenül kapcsolódó területek igénybevételére.
Vegyes területek
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Fő utca - Ady Endre utca és Sport utca
által határolt tömb területét, valamint a templom és parókia telkét is. Ez a terület elsősorban lakó és olyan
települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a
lakófunkcióra. Így a lakófunkció mellett az ellátásában szerepet játszó közösségi kulturális, szakrális, nevelési,
oktatási, egészségügyi és szociális ellátási, kereskedelmi szolgáltatói, vendéglátói, egyéb gazdasági funkciók is
helyet kaphatnak. Az építési szabályzat egységesen egy építési övezetbe sorolja a kialakult, beépített területet.
A település fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A lakosság igényeit a meglévő funkciók ki tudják elégíteni. Tartalék, új beépítetlen terület kijelölése jelenleg nem
indokolt.
Gazdasági területek
A gazdasági terület jelenleg a település belterületén nem található.
A településszerkezeti terv a következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöli ki, mely elsősorban
a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál:
Összhangban a korábbi településszerkezeti terv elhatározásával - a 85. számú főút mellett jelöl ki
településszerkezeti tervi szinten tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet (24,4 ha). Mivel
ez a terület jelenlegi területhasználatát tekintve mezőgazdasági szántó terület, így ennek gazdasági célú
hasznosítása ütemezetten, az infrastruktúra hálózatok kiépítésével együtt történhet. A helyi építési
szabályzat a területre egyenlőre nem ad építési jogot, a területet fejlesztési célra kijelölt mezőgazdasági
övezetbe sorolja, így a tényleges igénybevétel előtt a helyi építési szabályzatot módosítani szükséges.
Ebbe a területfelhasználásba kerül Kapuvár közigazgatási területéhez kapcsolódó, két beépült telek
(0163/13 és 0170/4 hrsz) is. Mindkét terület érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó
övezetével, mely az átsorolás kapcsán, a jogszabályban rögzített -+5%-os arányban pontosításra került.
Az érintett területet a helyi építési szabályzat Gksz-SZ/1 jelű építési övezetbe sorolja.
Az önkormányzat döntése alapján szintén kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerül a 85. sz.
főút és a vasútvonal között elhelyezkedő tervezett telephely (028/21 hrsz) területe. A terület
beépíthetősége a közlekedési infrastruktúra nyomvonalak védősávjai kapcsán meglehetősen korlátozott,
megközelíthetősége csak a közút kezelőjének hozzájárulásával valósítható meg. Az érintett területet a
helyi építési szabályzat Gksz-SZ/1 jelű építési övezetbe sorolja. A fejlesztési terület területe 1,37 ha.
Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, mely más beépítésre szánt
területen nem helyezhetők el. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat ipari gazdasági területként
a következő területeket kezeli:
A Veszkény felé vezető út mentén található, volt major beépített területe ipari gazdasági területbe sorolt.
A terület-felhasználási besorolás a működés és fejlesztés, valamint a terület fokozatos átalakulásának
kereteit biztosítja. A területet a helyi építési szabályzat Gip-SZ/1 jelű építési övezetbe sorolja.
Szintén emellett az út mellett jelentős méretű tervezett ipari gazdasági területet jelöl a
településszerkezeti terv összhangban a 2007-ben elfogadott településszerkezeti tervmódosítással. A
terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló szántó, mely a 2007 óta hatályos szabályozási tervvel
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és építési joggal rendelkezik. A területre készült szabályozási terv beépült az SZ-1 jelű szabályozási
tervbe. A helyi építési szabályzat a területet Gip-SZ/2 jelű építési övezetbe sorolja.
Üdülő területek
A hétvégi házas területen elsősorban 6,0 m beépítési magasságot meg nem haladó, legfeljebb két üdülőegységet
magába foglaló üdülőépületek helyezhetők el. A bányászati tevékenységből visszamaradt horgásztavak körül
hétvégi házas üdülőterületek kijelölése történt a korábbi településszerkezeti terv kapcsán, mely területek
felhasználása változatlan marad, a következő területeken:
A kapuvári közigazgatási terület mentén jelentős méretű hétvégi házas üdülőterület kerül kialakításra, a
horgásztavak körül. A 85. számú út közelsége miatt a terület zaj- és por szennyezés elleni védelmét
biztosítani kell. A 85. számú út 50 méteres védőtávolságán belül üdülőépület nem helyezhető el, ezen a
területen zöldfelület, sport- és parkolóterület alakítandó ki. A területet a helyi építési szabályzat Üh-SZ/1
jelű építési övezetbe sorolja. A területen nem cél kisméretű telkek tömeges kialakítása és beépítése.
Szintén hétvégi házas üdülőterületbe kerültek a belterület déli részén elhelyezkedő meglévő és tervezett
bányatavak körül kialakítható telkek. A pihenő- és horgásztavak körül 3m széles sávban épület, kerítés
nem helyezhető el, a tavak fenntarthatósága érdekében. A terület a 2007-óta hatályban lévő helyi
építési szabályzat szerint a telekalakítás megtörtént, a terület építési joggal rendelkezik, mely által
meghatározott beépítési paraméterek továbbra is változatlanok maradnak, és az Üh-O/1 jelű hétvégi
házas üdülő építési övezet előírásai vonatkoznak.
1.2.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterületek
A Babót közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba, közúti közlekedési terület kerülnek az
országos közúthálózat elemei, valamint a helyi gyűjtőutak. A helyi kiszolgáló, feltáró utak (lakóutak,
mezőgazdasági utak) az általuk feltárt területfelhasználási egység részei a területi mérleg számításánál. A
tervezett M85 gyorsforgalmi út esetében a településszerkezeti terv a nyomvonalat és védőtávolságot jelöli,
területfelhasználásilag nem különbözteti meg az érintett területet. Az igénybevett terület kiszabályozása a pontos
nyomvonal ismeretén, a kisajátítási terv alapján történhet. A kerékpárút hálózat elemei nem külön területfelhasználásként, hanem szerkezetalakító közlekedési elemként kerülnek a tervre.
Településszerkezetet meghatározó utak az országos közutak, valamint a település gyűjtőútja a 85. számú GyőrNagycenk másodrendű főútra kivezető, tervezett út (Széles út) nyomvonala. A település többi utcája lakóút,
egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó közlekedési terület. A
közlekedési területeken megjelenő forgalomnagyság nem teszi szükségessé és nem teszi indokolttá a földhivatali
nyilvántartás szerinti közterületi szélességek jelentős növelését.
A közigazgatási területet kelet –nyugati irányban átszelő Sopron-Győr 8. számú törzshálózati vasútvonal telkének
területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül feltüntetésre.
Zöldterületek
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.
Zöldterület- közkert besorolásba az Ady Endre út melletti 176 hrsz telek tartozik és a főút melletti Ordódi park. A
zöldterületek mennyiségi fejlesztésére a településszerkezeti terv nem tesz javaslatot, minőségi fejlesztésükre
tervezett dúsabb növényzet és többrétű használatot biztosító funkciókkal lenne lehetőség.
Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az üzemtervezett erdőkre és azok elsődleges rendeltetés szerinti
besorolására kapott adatszolgáltatás alapján kerül sor. A település erdőterületei településszerkezeti terv szintjén
is szétválasztottan jelennek meg, a gazdasági célú és a védelmi célú erdőterületek külön területfelhasználásba kerülnek.
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Erdőterületek nagykiterjedésben a település déli és dél-nyugati határában terülnek el: a kapuvári határban a
Rába erdő, míg délen, kisfaludi közigazgatási határnál a Faluhely dűlőnevű területek találhatók. A Bogyiszlói út
mellett terül el a harmadik nagyobb kiterjedésű erdőtag, Szilikút.
Az üzemtervezett erdőkhöz képest többlet, tervezett erdőterületet jelöl a településszerkezeti terv, a 0126/9 hrszú telken, összhangban a korábbi településszerkezeti terv és a megyei területrendezési terv elhatározásával, mely
terület az ökológiai hálózat része, mint magterület. A korábbi településszerkezeti terv által kijelölt, tervezett
védelmi célú erdőterület továbbra is megmarad a vasútvonal mentén a belterületi lakóterület és a veszkényi
üdülőterület védelmi érdekében.
Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek.
A település közigazgatási területének nagy részét mezőgazdasági területek teszik ki. Az elsősorban szántóföldi
mezőgazdasági területek általános használatuk szerint, az OTÉK szerinti úgynevezett általános mezőgazdasági
területbe kerültek besorolásra. A település több mint 60%-a szántóterület, a legjelentősebb területhasználat is ez.
A területhasználat szintjén nem kerül sor a szántó, rét legelő gyep területek megkülönböztetésére, a területfelhasználási besorolás nem differenciálódik. A mezőgazdasági területek egy részén lehetőség van
szélerőműpark létesítésére.
A helyi építési szabályzat a mezőgazdasági területeket távlati hasznosításuk szempontjából tagolja övezetekre:
Az Má-1 jelű övezet általános mezőgazdasági övezet, az árutermelő gazdálkodásra kijelölt
mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző. Az övezet területén
birtokközpont létesíthető, a már beépített telkek és az 5ha-t meghaladó szükség esetén telkek
beépíthetők.
Az Má-2 jelű övezet a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet, ahová
a szélerőművek szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon területek, ahol a
szélkerekek biztonságos üzemeltetése érdekében az építés korlátozott.
Az Má-3 jelű övezet a településszerkezeti terven beépítésre szánt fejlesztési területként jelölt,
mezőgazdasági művelés alatt álló területek, ahol a távlati fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében
a beépítés korlátozott. Ezek a területek a településszerkezeti terven már a távlati fejlesztési célnak
megfelelő területfelhasználási egységbe kerülnek, de mivel konkrét beruházói igény, illetve az
infastruktúra-hálózat fejlesztéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre, így a területek
egyenlőre mezőgazdasági övezetként szabályozottak. A területek a 2007-ben módosított helyi építési
szabályzat szerint átmeneti rendelkezések hatálya alá estek, építési joggal nem rendelkeztek.
Az Má-4 jelű övezet vízbázis védőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület, ahol épületet elhelyezni nem
szabad, terepszint alatti beépítés nem megengedett.
Vízgazdálkodási terület
Babót külterülete kiterjedt vízlevezető csatornahálózattal rendelkezik, aminek jelentősebb elemei vízgazdálkodási
terület-felhasználásba kerülnek. Vízgazdálkodási területbe kerül a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
valamint a csatornákhoz kapcsolódó vízi létesítmények területei, valamint a bányászati tevékenységből
visszamaradt tavak, állóvizek medre és parti sávja (horgász-, látvány- és halastavak). A fő vízfolyások: Lökösárok, Gyep-szegési csatorna, Tardosa-csatorna, és a hozzájuk csatlakozó csatornahálózat.
Különleges beépítésre nem szánt területek
A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső
hatásaitól védelmet igényelnek.
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Különleges beépítésre nem szánt - temető területhasználatba kerül a település temetője, mely az Erdősor utca
mentén helyezkedik el. Bővítését már az előző rendezési terv kijelölte, a meglő temető telke mögött, ez továbbra
is így szerepel a településszerkezeti és a szabályzási terven. A terület a temetkezés épületei, a temetkezés
kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál.
Különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények
elhelyezésére szolgál. Ebbe a területfelhasználásba tartozik a község központjában, az Erdősor utca mentén
elhelyezkedő terület.
Beépítésre nem szánt különleges terület- nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló területbe, azaz
bányaterületbe sorolható a Babót I.-kavics védnevű bányatelek egésze, és a Babót IV. védnevű meglévő
bányatelek egy része (kb. 45 ha). A bányatelek település belterületéhez közelebb eső része továbbra is általános
mezőgazdasági területbe sorolt. A tervezett "Babót V.- kavics védnevű bányatelek (kb. 26ha) a
településszerkezeti terven szintén ebbe a terület-felhasználásba kerül.

1.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési, azon belül
szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemeit, valamint egyéb területfelhasználási egységekben
megjelenő önálló közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló
vízgazdálkodási térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az
egyéb vízfolyások.
A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.
A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemek, különös tekintettel az
országos főutakra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. A település jelenlegi
szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei:
a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85-ös
tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvonalon
halad, Babót belterületétől délre. A vonatkozó kormánydöntés szerint1, ennek megvalósítása 2X2 sávos
autóútként Csorna nyugat – Kapuvár nyugat szakasza a III. programciklus (munkaütemezés szerint
2021–2024) között várható. A településszerkezeti terv a nyomvonalat a rendelkezésre bocsátott
környezeti hatásvizsgálathoz készült nyomvonalterv (készítette: Utiber kft. 2015.) alapján ábrázolja, az
OTÉK-ban meghatározott 250-250 méter széles védősáv feltüntetésével. Mivel sem pontos
nyomvonalterv, sem kisajátítási terv nem készült, így a szabályozási terv egyenlőre nem tartalmazza az
út nyomvonalát és szabályozását.
A település északi közigazgatási határán haladó 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút
nyomvonala,
Az ezzel párhuzamosan haladó 8. számú Győr-Sopron vasútvonal,
A közigazgatási területen és belterületen is keresztül haladó észak-kelet dél-nyugat irányú 8516 j.
Veszkény-Babót összekötő út, és a észak-nyugat dél-kelet irányú 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár
összekötő út,
A településszerkezeti terv szintén országos mellékútként jelöli a 8611 j. Kapuvár- Beled-Celldömölk
összekötő utat,

1

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.)
Korm. határozat alapján
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tervezett mellékútként jelölt, a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat
összekötő út (Széles u.) nyomvonala. A településszerkezeti terv tartalmazza a nyomvonalat, illetve a
csomópontot.
Babót térségében halad a 614 j. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak földgázszállító
hálózati rendszerhez tartozó távvezeték, valamint az átvitelt befolyásoló, 120 kV-os elosztó hálózathoz
tartozó, a közigazgatási területet kelet-nyugati irányban haladó távvezeték.
A településszerkezeti és szabályozási terv a fenti művi vonalas elemeket és a hozzájuk tartozó, más jogszabály
által elrendelt védősávokat tartalmazza.
A településen a vízfolyások és csatornák fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. A
jelentősebb vízfolyások:
közigazgatási terület dél-nyugati határán folyó Kis-Rába, mint országos jelentőségű csatorna.
a déli területen folyó Tardosa-csatorna, az észak-déli irányban haladó Lökös-árok, mint belvíz és
öntözőcsatorna.
Még épített kialakítás esetén is a víz, a vízfelület kondicionáló hatása, a környező nedvesebb mikroklíma nyomán
dúsabb növényzet értéket képvisel.
A meglévő vízfolyások medrét és partját lehetőség szerint természetközeli módon kell kialakítani és fenntartani. A
meder burkolást el kell kerülni, amennyiben ez árvíz és belvízvédelmi szempontból lehetséges. A természetes
vegetációval kísért csatornák, mint vonalas elemek a helyi ökológiai hálózat jelentős elemeivé válhatnak.
A zöldfelületi rendszer vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Babót területén nem jelentősek ezek
kiegészítését, egységes utcai fásítást javaslunk a települési főút és lakóutca hálózaton amennyiben a meglévő
közterületi szélesség lehetővé teszi.

1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok
és egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint
övezeti előírásokhoz nem köthetők.
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület
(biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület
kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok –
ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos
jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon
alapuló elem szerepel, ezek módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
Babót közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó védőterületekkel és védősávokkal kell számolni:
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
A 85. számú másodrendű főút mentén az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv biztosítandó, ahol
minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Ktv. 42/A §. (1) a) pont, )
Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv
biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Ktv. 42/A §. (1) a)
pont)
A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre
szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével ( OTÉK 38. (8), A nyomvonal a
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környezeti hatástanulmányban szereplő nyomvonal szerint lett meghatározva településszerkezeti tervi
szinten, ez a kisajátítási terv alapján még pontosodhat.
GYSEV 8. számú Győr-Sopron törzshálózati vasútvonal 100 m távolságon belül építmény csak a
vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével.
Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
A villamosvezetékek és létesítmények védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet):
120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m,
20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m.
Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,
Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m,
Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.
Felszíni vízek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület lehatárolása a kapott adatszolgáltatás
alapján történt, az érintett területen (a Kapuvári vízbázis védőterületén) a vonatkozó jogszabály szerint
lehet bármilyen tevékenységet végezni (123/1997. (VII. 18.)Korm. rendelet)
Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus
céljait szolgáló épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet
elhelyezni. (43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet)
Tavak, vízfolyások parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni (83/2014. Korm. rendelet):
A Kis-Rába mentén 6,0-6,0 m széles sáv,
Egyéb vízi létesítmények (vízfolyások, tavak) mentén 3,0-3,0 m széles sáv.
Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000, országos ökológiai hálózat) esetében az
elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes hatóság
beleegyezésével végezhető.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt
mezőgazdasági és erdőterüleket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő.
Természeti területen (olyan terület, melyet természetközeli állapotok jellemeznek)- a jogszerűen
beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes
és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak
partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.
(Ttv.)
Örökségvédelemhez kapcsolódó korlátozás
A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti és
szabályozási tervlap tartalmazza. Összesen 18 db ismert régészeti lelőhely található Babót
közigazgatási területén. A lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek. A lelőhelyeken minden
nagyobb régészeti korszak hagyatéka képviselve van. A megfigyelt régészeti jelenségek többsége
telepekhez, településekhez köthető, ugyanakkor gazdag temetkezési emlékanyag, valamint középkori
templom, vár és hosszanti sánc maradványa is megtalálható a község területén. Babót területén
helyben megőrzendő, bemutatásra érdemes régészeti emléke a Feketevár, melyet a 11. lelőhelyen
találunk. Amennyiben az itt lévő késő Árpád-kori vár maradványai még nem károsodtak jelentős
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mértékben, akkor javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása,
konzerválása, és a nagyközönségnek történő bemutatása. A lelőhelyek többsége vagy annak egy
része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a
lelőhelyeken negatív hatásai vannak.
Babót közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlék, műemlékegyüttes, történeti kert,
temető és temetkezési emlékhely, műemléki terület illetve nemzeti emlékhely nem található.
A településképet meghatározó épületek, építmények védelméről szóló 13/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet, gyakorlatilag a helyi építeszeti értékek fajtáit, a védetté nyilvánításának, az
értékek nyilvántartásának és a védelem megszüntetésének szabályait rögzíti, valamint kiterjed a helyi
egyedi védelem alatt álló épületekre, építményekre vonatkozó építési előírásokra is. A rendelet helyi
egyedi védelem alá egyedül a római katolikus, Szent Mihály Plébániatemplom épületét helyezi,
melynek védelmi besorolása H1, ahol a védelem az épület, építmény teljes tömegére és részleteire,
valamint a hozzá tartozó földrészletre is kiterjed.
Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások:
belvízveszélyes, mélyfekvésű területek szabályozási szintű kezelést igényelnek az övezeti
paraméterek meghatározásával.
Egyes eltérő terülelethasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv:
Temető fejlesztési területének igénybevétele esetén az ipari gazdasági terület irányába védőfásítás
kialakítása szükséges. (145/1999. Korm. rendelet 1.§ (5) bek.).
Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek (pl: nagylétszámú állattartés), illetve létesítmények esetében a
bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes
környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési
viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek
és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított,
legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi
övezet területén nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és
igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források
működésével összefüggő építményt. (306/2010. Korm. rendelet)
A bányák környezetében a környezeti hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül
kijelölésre a szakhatósággal egyeztetve. A jelen terv keretében kijelölésre kerülő bánya esetében a
zajterhelés és a levegőszennyezés hatásterülete alapján állapítható meg védőtávolság. A Babót I.
védnevű bánya északi határán kijelölt hétvégi házas üdülőterület, valamint a belterületi határhoz
közvetlenül kapcsolódó tervezett bánya mellett elhelyezkedő meglévő lakóterület védelmét a por- és
zajterhelés ellen védeni szükséges 10 m széles három szintű növényzet telepítésével.
szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület azon területeket jelöli, amelyek a
szélerőműpark telepítésére a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek megőrzése mellett, a
természeti erőforrások védelme szempontjából a leginkább alkalmasak. A szélerőművek telepítésénél
a dőléstávolságokra, valamint a védendő használatú épületektől való távolságra figyelemmel kell lenni.
Fejlesztési területeket érintő korlátozások:
Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem
vett gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése,
melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl.
településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre
pl. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld
belterületbe vonása.
A településszerkezeti terven kijelölt fejlesztési területek egy részére átmeneti, mezőgazdasági övezeti
szabályozás továbbra is fenntartandó, azok igénybe vétele, csak ütemezetten történhet. A terület
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igénybevételéig a feltárási lehetőségeket biztosítani szükséges, a területen jelentős értéknövelő
beruházás nem végezhető, a jelenlegi területhasználat azonban nem korlátozott.

1.5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.5.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Babót településszerkezeti tervének alapját a 60/2000. (VIII. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott és a
25/2007. (IV. 13.) önkormányzati határozatával módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek
meg jelen településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő
változások. Ezek a területek és változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. Az egyes területek
elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra mutatja be.

ssz.

1.

hrsz.:

terület:
0140/2-0140/15, 0140/17

Területfelhasználási változás:
kereskedelmi szolgáltató gazdasági

A változással érintett terület

22,13 ha

általános mezőgazdasági

Indoklás: A gazdasági terület fejlesztés nem valósult meg,
átmeneti szabályozással érintett terület volt, építési joggal nem
rendelkezett. A területen keresztül halad a tervezett M85-ös
gyorsfogalmi út nyomvonala és annak védőtávolsága. Az út
megvalósításáig a mezőgazdasági területfelhasználás tényleges
megváltoztatása nem indokolt.

1.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
a terület egy része érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.

2.

0140/9

Területfelhasználási változás:
kereskedelmi szolgáltató gazdasági

0,26 ha
védelmi erdő

Indoklás: A gazdasági terület fejlesztés nem valósult meg,
átmeneti szabályozással érintett terület volt, építési joggal nem
rendelkezett. A terület része az Országos Erdőállomány
Adattárnak, üzemtervezett erdő.

2.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.
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ssz.

3.

hrsz.:

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
016/10,11,17,18,21,22

A változással érintett terület

25,68 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági
beépítésre nem szánt különleges
bánya
Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A bányatelek fektetéshez az
előzetes vizsgálati eljárás lezajlott. Az érintett terület jelenleg 5. és
7. minőségi osztályba sorolt mezőgazdasági szántó terület.

3.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett kiváló és jó termőhelyi adottságú
szántóterület országos övezetével.

4.

0106/5

5,37 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági
beépítésre nem szánt különleges
bánya

4.

Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik.
területrendezési tervek előírásai: települési és vízgazdálkodási
térség részét képezi, a terület az országos ökológiai hálózaton
belül ökológiai folyosó térségi övezetével érintett. A kijelölés csak
a -+%5-os eltérési, pontosítási lehetőség terhére történhet.

5.

0106/5

0,92 ha

Területfelhasználási változás:
erdő beépítésre nem szánt különleges bánya
Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A terület fás terület, nem
üzemtervezett erdő.
területrendezési tervek előírásai: vízgazdálkodási térség részét
képezi, a terület az országos ökológiai hálózaton belül ökológiai
folyosó térségi övezetével érintett. A kijelölés csak a -+%5-os
eltérési, pontosítási lehetőség terhére történhet.
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ssz.

hrsz.:

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:

6.

043/2

A változással érintett terület

1,06 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági
beépítésre nem szánt különleges
bánya
Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A terület jelenleg
mezőgazdasági szántó.

6.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület nem érintett országos vagy térségi övezettel.

7.

06/23,06/22,03/5

3,95 ha

Területfelhasználási változás:
különleges bánya általános mezőgazdasági
Indoklás: A területen a bányászati tevékenység már megszűnt, a
fennmaradt vízgazdálkodási területet horgásztóként használják. A
vízfelület környezete általános mezőgazdasági területbe kerül.

7.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület nem érintett országos vagy térségi övezettel.

8.

084/7

1,78 ha

Területfelhasználási változás:
erdő általános mezőgazdasági
Indoklás: A területet a korábbi településszerkezeti terv
erdőterületbe sorolta, jelenlegi területhasználata azonban
mezőgazdasági szántó. A terület nem üzemtervezett erdő, nem
része az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének.

8.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület országos övezettel érintett.

9.

0144/1

1,04 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági gazdasági erdő
Indoklás: A terület része az Országos Erdőállomány Adattárnak,
üzemtervezett erdő.

9.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.
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ssz.

hrsz.:

10.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
0154/20

A változással érintett terület

0,83 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági védelmi erdő
Indoklás: A terület része az Országos Erdőállomány Adattárnak,
üzemtervezett erdő.

10.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.

11.

012/8, 012/9

0,34 ha

Területfelhasználási változás:
ipari gazdasági védelmi erdő
Indoklás: A terület része az Országos Erdőállomány Adattárnak,
üzemtervezett erdő. A major ipari gazdasági területbe sorolt
területét választja el a környező mezőgazdasági szántóktól.

11.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület egy része érintett az országos ökológiai hálózaton
belül az ökológiai folyosó térségi övezetével.

12.

0170/15

1,06 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági gazdasági erdő
Indoklás: A terület része az Országos Erdőállomány Adattárnak,
üzemtervezett erdő.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos ökológiai hálózaton belül az
ökológiai folyosó térségi övezetével és a az országos vízminőségvédelmi terület övezetével, valamint az erdőtelepítésre alkalmas
terület övezetével .

13.

0144/31

12.

0,86 ha

Területfelhasználási változás:
falusias lakó gazdasági erdő
Indoklás: A terület része az Országos Erdőállomány Adattárnak,
üzemtervezett erdő.

13.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.
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ssz.

hrsz.:

14.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
901/3

A változással érintett terület

2,63 ha

Területfelhasználási változás:
hétvégi házas üdülő vízgazdálkodási
Indoklás: A tényleges területhasználat jelenleg tó, vízfelület. Az
OTÉK előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.

14.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
terület nem érintett országos vagy térségi övezettel.

15.

901/3

1,57 ha

Területfelhasználási változás:
hétvégi házas üdülő vízgazdálkodási
Indoklás: A tervezett területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül. A terület
és környezete régészeti lelőhellyel érintett.

15.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
terület nem érintett országos vagy térségi övezettel.

16.

901/3

2,63 ha

Területfelhasználási változás:
hétvégi házas üdülő vízgazdálkodási
Indoklás: A tervezett területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.

16.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
terület nem érintett országos vagy térségi övezettel.

17.

049

0,73 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági vízgazdálkodási
Indoklás: A tényleges területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.

17.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, terület a terület érintett az országos ökológiai hálózaton
belül az ökológiai folyosó térségi övezetével.
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ssz.

hrsz.:

18.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
053

A változással érintett terület

0,24 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági vízgazdálkodási
Indoklás: A tényleges területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.

18.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos ökológiai hálózaton belül az
ökológiai folyosó térségi övezetével.

19.

0210/11

0,69 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági vízgazdálkodási

19.

Indoklás: A tényleges területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, terület a nem érintett országos vagy térségi övezettel.

20.

0223/3

0,74 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági vízgazdálkodási

20.

Indoklás: A tényleges területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.

21.

0170/4

0,43 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági

21.

Indoklás: A terület jelenleg is beépített, gazdasági célú épület
található rajta.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, terület a terület érintett az országos ökológiai hálózaton
belül az ökológiai folyosó térségi övezetével. A kijelölés csak a +%5-os eltérési, pontosítási lehetőség terhére történhet.
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ssz.

hrsz.:

22.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
028/2

A változással érintett terület

1,37 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági

22.

Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A terület beépítési
korlátozott, mind a 85. számú másodrendű főút, mind a vasútvonal
védősávja kapcsán.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett a jó termőhelyi adottságú szántó terület
országos övezetével.

23.

201, 203/6

0,26 ha

Területfelhasználási változás:
falusias lakó településközponti vegyes
Indoklás: A templom és parókia telke településközponti vegyes
területfelhasználásba és építési övezetbe kerül áll.

23.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
a terület a nem érintett országos vagy térségi övezettel.

24.

0157/3

2,37 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági beépítésre nem szánt különleges
bánya
Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A terület a Babót kavics IV.
bánya védnevű bányatelek része.

24.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.

25.

0157/4

0,05 ha

Területfelhasználási változás:
erdő beépítésre nem szánt különleges bánya

25.

Indoklás: A terület átminősítése egyedi kérelem alapján,
önkormányzati támogatással történik. A terület a Babót kavics IV.
bánya védnevű bányatelek része. A terület fás terület,
üzemtervezett erdőterület.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület érintett az országos vízminőség-védelmi terület
övezetével.
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ssz.

hrsz.:

26.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

terület:
336/25

A változással érintett terület

0,34 ha

Területfelhasználási változás:
zöldterület falusias lakó
Indoklás: A terület jelenleg magántulajdonban van, beépült. Az
önkormányzatnak nincs lehetősége a terület megvásárlására,
kisajátítására, ezért a tényleges területhasználatnak megfelelően
falusias lakó építési övezetbe kerül.

26.

területrendezési tervek előírásai: települési térség részét képezi,
a terület a nem érintett országos vagy térségi övezettel.

27.

053

0,24 ha

Területfelhasználási változás:
hétvégi házas üdölő vízgazdálkodási

27.
Indoklás: A tervzett területhasználat tó, vízfelület. Az OTÉK
előírásainak megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül.
területrendezési tervek előírásai: a terület érintett az országos
ökológiai hálózaton belül az ökológiai folyosó térségi övezetével
és a az országos vízminőség-védelmi terület övezetével.

28.

0118/7

1,57 ha

Területfelhasználási változás:
különleges bánya gazdasági erdő

28.

Indoklás: A terület jelenleg fás növényállománnyal borított,
bányateleknek nem része.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági térség részét
képezi, a terület egy része tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület országos övezete által érintett.

1.6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA
A területrendezési tervek és ezeken keresztül a területrendezés célja az országra, illetve térségeire kiterjedően a
területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, amely biztosítja a területi
adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek
érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás
rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.2
Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok
megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési
eszközök mozgásterét 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 magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt
térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási

2

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
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kategóriák területén települési területfelhasználási egységeket3 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 Tervvel4 (GYMSTrT) az összhangot a településszintű rendezési
terv kapcsán kell biztosítani. Amennyiben indokolt bizonyos eltérési lehetőségekre a területrendezési hatósági
eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet ad lehetőséget.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos állapotát (OTrT) vettük alapul. Ennek részletesebb elemzése azért
indokolt, mivel a hatályos, 2010.-ben felülvizsgált GYMSTrT értelemszerűen még nem lehet teljes összhangban
az OTrT-vel, így a GYMSTrT egyes rendelkezéseit, valamint a műszaki-infrastrukturális hálózatok nyomvonalát,
övezeti előírásokat és lehatárolásokat az OTrT felülírja a GYMSTrT módosításáig.
1.6.1. 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
lehatárolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervekben, valamint
az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani.
Az OTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként Babót közigazgatási területére
vonatkozóan a következőket tartalmazza:
a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85ös tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria)
nyomvonalon halad, Babót belterületétől délre. A vonatkozó kormánydöntés szerint5, ennek
megvalósítása 2X2 sávos autóútként Csorna nyugat – Kapuvár nyugat szakasza a III. programciklus
(munkaütemezés szerint 2021–2024) között várható. A településszerkezeti terv tartalmazza ennek
nyomvonalát, illetve védősávját.
a közigazgatási terület északi határán halad a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút, Győr
térsége (1. sz. főút)–Csorna--Kapuvár-Nagycenk (84.sz. főút)- nyomvonalon, mint főút, a
településszerkezeti terv meglévő hálózati elemként jeleníti meg, mint országos főút.
a szerkezeti terv jelöli a 8. sz. Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati vasútvonalat, a
településszerkezeti terv a meglévő vasútterületet, mint kötöttpályás közlekedési elem szerepelteti.
Babót térségében halad a 614 j. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak földgázszállító
hálózati rendszerhez tartozó távvezeték, a településszerkezeti terv jelöli a nyomvonalat annak
védőtávolságával,
közigazgatási terület nyugati határán halad a Kis-Rába, mint országos jelentőségű csatorna, a
településszerkezeti terv vízgazdálkodási területként szerepelteti a Kis-Rába területét.

3

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK)
meghatározottak szerint
4
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron megye
területrendezési tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
5
A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.)
Korm. határozat alapján
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV-SZERKEZETI TERV
forrás: www.teir.hu

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
kerültek. 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
településszerkezeti terv pontosíthatja a jogszabályban meghatározott keretek között, az adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján. A közigazgatási terület, országos övezetekkel
történő érintettségét az alábbi kivágatok, mutatják be:
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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
kapcsolatának 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 településszerkezeti terv az érintett területek esetében a
jogszabályban rögzített -+5%-os pontosítási, eltérési
lehetőséggel élt, a meglévő, beépült gazdasági terület (0,43
ha) és a tervezett bányaterület (4,7 ha) kivételéből adódóan.

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 Erdőföldek egyes területei- jellemzően az agroökológiai adottságaik
alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, környezeti
szempontból a legkevésbé érzékeny területek tartoznak. A
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek megóvása
érdekében a törvény a beépítésre szánt területek kijelölését
hatósági eljárás lefolytatásához köti. Az övezetben külszíni
bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet. Földmérési és
Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása alapján pontosítandó
a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban nem tudott
adatot biztosítani.

A településszerkezeti terv jellemzően mezőgazdasági
területbe sorolta az érintett területet.
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3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetéről

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe –Erdőföldek, Alsó- Rókalyuk és a Kenderáztató területei jellemzően
jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántó területek
tartoznak, melyeket a településrendezési eszközök
készítésénél a mezőgazdasági területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni. Földmérési és
Távérzékelési Intézet adatszolgáltatása alapján pontosítandó
a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban nem tudott
adatot biztosítani.
A településszerkezeti terv jellemzően mezőgazdasági
területbe sorolta az érintett területet. Az övezet érinti a
tervezett Babót kavics V. bányatelek egy részét. A bányatelek
fektetés kapcsán az előzetes vizsgálati eljárás lezajlott.

3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetéről

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe
jellemzően a Kis-Rába mentén lévő területek kerültek. A kiváló
termőhelyi adottságú erdők a stratégiai jelentőségű megújuló
természeti erőforrások közé tartoznak, ezért védelmük
érdekében a beépítésre szánt területek kijelölését
területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához köti. Az
országos övezet pontos lehatárolásához a VMHH erdészeti
igazgatósága
térképi
állományt
biztosított,
a
településrendezési eszközökben ennek megfelelően történt az
erdőterületek lehatárolása és erdőterületi besorolása.
A településszerkezeti terv erdőterületbe sorolja az érintett
területet.

3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetéről

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete jellemzően az erdőterületeket és a Tordosa-csatorna
és a Kis-Rába vízfolyások menti területeket fedi le. Beépítésre
szánt területként az Öregmalom 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 hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
A településszerkezeti terv az övezet területén új beépítésre
szánt területet nem jelöl ki, az érintett terület nagyrésze
mezőgazdasági és erdőterületi besorolásba került. Meglévő
T TÉR -T-REND KFT.
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beépítésre szánt terület az Öregmalom beépült területe.

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület
övezetéről

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik
a közigazgatási terület északnyugati része. Az övezetbe
tartozó 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.
A településszerkezeti terv új beépítésre szánt területet nem
jelöl ki az övezettel érintett területen.

1.6.2. GYŐR- MOSON- SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
A GYMSTrT felülvizsgálata 2010-ben történt, összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban felülvizsgált)
rendelkezéseivel. A GYMSTrT és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatokat az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell figyelembe venni, ezért itt
csak a térségi jelentőségű szerkezeti elemek ismertetésére szorítkozunk, melyek a hatályos GYMSTrT
Szerkezeti Terv szerint a következők:
a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár összekötő utat, mely nyomvonalon
haladt az egykori Sopron –Győri országútnak,
térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út nyomvonala,
a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 8611 j. Kapuvár- Beled-Celldömölk összekötő utat,
tervezett mellékútként jelölt a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat
összekötő 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
szakaszon a mintakeresztszelvények mutatják be a kerékpárút helyigényét, illetve elhelyezhetőségét a
rendelkezésre álló szabályozási szélességen belül.
térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási
területet kelet nyugati irányban szeli át, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és
védősávját,
a szerkezeti terv a Kis-Rába nyomvonala és a Győr-Sopron-(Ausztria) egyéb országos törzshálózati
vasútvonala mentén másodrendű árvízvédelmi fővonalat jelöl,
közigazgatási területen halad a Tardosa-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-OsliKapuvár térségi földgáz elosztó vezeték, mely nyomvonalát és védősávját a településszerkezeti terv
jelöli.
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GYŐR-M OSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE-SZERKEZETI TERV
Forrás: www.teir.hu

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
települési térségként kezeli. A nagyobb, összefüggő erdőterületek (Rába-erdő, Falu-hely, Babóti-erdő és
Iharosi-erdők) területei sorolandóak az erdőgazdálkodási térségbe. Vízgazdálkodási térségbe kerültek a KisRába és a Tardosi-csatorna menti vizes területek. A fennmaradó területek mezőgazdasági térségbe soroltak.
A GYMSTrT területi mérlege területfelhasználási kategóriák szerint tartalmazza Babót közigazgatási területére
vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák területét és százalékos arányát.
Település

Babót

Területfelhasználás

Terület (ha)

Arány (%)

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

2166,77

100

Összesen:

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

Települési területfelhasználási egység

hagyományosan vidéki
települési térség

Bármely települési területfelhasználási egységbe
sorolható

259,94 ha

erdőterület

491,16 ha

erdőgazdálkodási térség
min.85%

460,33 ha

mezőgazdasági térség
min. 85%

1130,86 ha

mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki

vízgazdálkodási térség
min. 85%

19,85 ha

vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni

1211,14 ha

53,58 ha

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
lehatárolását 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:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - MEGYEI ÖVEZETEK- KIVÁGATOK
területe: 402,16 ha
területe: 166,83 ha
területe: 28,82 ha

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 Tardosa-csatorna menti területek sorolhatóak.
Az övezetek területén új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető. A közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
A településszerkezeti tervben a lehatárolás telekhatárra igazítása
mellett élünk a törvény adta lehetőséggel, az Országos Ökológiai
Hálózat folyosó elemének lehatárolásnak 5%-on belüli
korrekciójával. A javasolt területek a belterület szomszédságában
lévő 0106/5, és a már beépült 0170/4 hrsz telkek. A telkeken
különösen értékes vagy védendő természeti elem nem található.
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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. A megalapozó vizsgálat azonban ezen övezetek elemzésére is részletesen
kitért.
Babót közigazgatási területének érintettsége az országos és térségi övezetekkel:
1.

2.

Győr-Moson Sopron Megye
Területrendezési Terve

Országos Területrendezési Terv

a) Országos ökológiai hálózat

Közigazgatási
terület
érintettsége

a) Magterület
b) Ökológiai folyosó
c) Pufferterület

3.

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4.

c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
d) Erdőtelepítésre
terület

6.

7.

e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

javasolt

(alkalmas)

-

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,
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezet,
Földmérési és Távérzékelési Intézet: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú
szántóterület országos övezet, erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete.
Vas Megyei Kormányhivatal: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
Országos Vízügyi Főigazgatóság: Országos vízminőség-védelmi terület övezete.

T TÉR -T-REND KFT.

28

BABÓT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

2. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1.1 TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA
Babóton a táj az emberi kéz nyomát viseli. A külterületek terület felhasználásában a hagyományosan kialakult
tájszerkezetnek megfelelően a mezőgazdasági es erdőgazdálkodási tájhasználat domináns, de a bányászati
tevékenység nyomán, több helyen bányatavak, illetve működő bányaterületek találhatók.
A tájhasználatban a terv alapján jelentős változást az új bányaterület kijelölése jelenti egy jelenlegi
mezőgazdásági szántó területen. A bányakijelölést kutatás és előzetes engedélyeztetés előzte meg. A további
módosítások kisebb léptékűek, jellemzően a jelenlegi állapotnak megfelelő területhasználatba sorolást jelentik. A
módosítások között szerepelnek még egyedi, az önkormányzat által támogatott kisebb fejlesztési szándékok,
melyek léptéküknél fogva a tájszerkezetre jelentős hatást nem gyakorolnak. A tájat érintő főbb tervi elemek az
alábbiak:
A külterületen az elmúlt évtizedben a korábbi tervekben jelölt fejlesztések mindezidáig nem valósultak meg, így a
korábbi fejlesztési területek közül két szántón kijelölt tervezett gazdasági terület visszavonásra kerül.
A meglévő és üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási kategóriába kerülnek, ezzel a településen az
erdősültségi arány fenntartása biztosított.
A tájhasználat meghatározó eleme a kavicsbányászat. A működő felszíni kavicsbányák Babót I. és IV. védnevű
bányatelkein folyik a kitermelés. A felhagyott bányák lefolyástalan tavakká alakultak. A meglévő bányák mellett új
bányanyitásra ad lehetőséget a terv (Babót V.) a település külterületén illetve a bányászat újrakezdését teszi
lehetővé a belterület déli részén korábbi bányában.
A tervezett M85 sz gyorsforgalmi út megvalósulása jelentősen meg fogja változtatni a település déli külterületét. A
település belterületét illetve védett vagy védendő területet a tervezett nyomvonal nem érint. Az út tervezése és
engedélyeztetése folyamatban van, a Településrendezési terv hatályán túl mutat.
A vasút, mint tájalakító elem a tájszerkezetet befolyásolja, de mivel a terület alapvetően sík, így látványos
domborzati beavatkozásokra nem került sor az építése során, a már korábban is javasolt fásítással, takarással
hatása a minimálisra csökkenthető. A vizuális és zajhatáson kívül az északi külterület átjárhatóságát is
korlátozza, de a kialakult mezőgazdasági és közúthálózat az igényeket megfelelően kielégíti.
A külterületen nem jellemző a mezsgyék, mezőgazdasági utak fásítása, pedig ezek esztétikai és termelési
szempontból is hasznos elemei a tájnak. A tájfásítási javaslat területfelhasználási módosításként nem jelenik
meg, de mezőgazdasági szempontból is indokolt lenne.
A jelenlegi tájhasználatról elmondható hogy nagyrészt a területi adottságoknak megfelelően kialakult, beállt
rendszerben működik. A jó termőtalajon a szántóföldi művelés természetesen a legfontosabb, Kapuvár közelsége
miatt lakóterületi fejlesztések okozhatnának változást, de az elmúlt időszak folyamatai nem mutatnak erre. A
külterületen nem jellemző a lakott helyek megjelenése, aminek fenntartása a jövőben is cél lehet.
2.1.2 TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK
A meglévő értékes természeti területek, ökológiai elemek, erdők és vízfelületek megőrzése a tervben a megfelelő
területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított.
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2.1.3 TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete jellemzően az erdőterületeket és a Tordosa-csatorna és a Kis-Rába
vízfolyások menti területeket fedi le. Beépítésre szánt területként az Öregmalom külterületi major és lakott
területrész esik az övezetbe. Ezeken beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.
A településen jelentős egybefüggő erdőterületek a településtől délre található, azonban az OTRT vonatkozó
tervlapja illetve az VMHH erdészeti igazgatósága erdészeti adatszolgáltatás alapján ennek csak csekély hányada
tartozik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe. A település déli erdőterületei Natura 2000 védettséget
élveznek. Az erdőterületeket tervezett módosítás nem érinti, erdő besorolásba kerültek.
A külterület déli részén elhelyezkedő bányatavak és horgásztó távlati üdülőhasznosítását tervezi az
Önkormányzat. A vízfelület önmagában is érték, ennek rekreációs hasznosítása olyan módon történjen, hogy az
ökológiai és tájesztétikai értékek nem sérülnek jelentősen. Az új hasznosítás jó példát teremt a bányautótájak
rehabilitációjához a jövőben.
A község kiemelten védendő természeti értéke az 1896-ban ültetett négy kocsányos tölgyfa. Az úgynevezett
Királyfák (vagy Millenniumi fák) a kocsányos tölgy rábaközi ökotípusát őrzik, ezért genetikailag is jelentősek. A
Kis-Rába mellékvizei a Lökös-ér és a Tordosa-ér közti egykori ligeterdő legeltetésre és településre kiritkított
részeinek tanúi, egykori erdőalkotókat idéznek. A falu főútjának jellegzetes pontjain, elágazásainál, kanyarjában
helyezkednek el, tájékozódási pontok. A fák megőrzése településképi és örökségvédelmi szempontból is fontos.
Az egyedi tájértékek a településen a TÉKA adatbázis alapján a tervlapokra feltüntetésre kerültek, jellemzően fa
és kőkeresztek találhatók a településen. A Nemzeti Park Igazgatóság egyedi tájérték kataszterrel kapcsolatban
más információval nem szolgált.
2.1.4 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
A biológiai aktivitásérték változását a településszerkezeti terv határozati javaslatának 6. melléklete tartalmazza.
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.)
ÖTM rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán
a biológiai aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, ennek mértéke 15,414.
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Babóton a település méreténél és falusias jellegénél fogva alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület
együtt véve), ezen belül túlnyomórészt mezőgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív alacsony a
közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a laza beépítésű
lakóterületek kertjei. A közterületek és intézmények kertjei rendezettek, de minőségi fejlesztésükre szükség
lenne.
A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a zöldfelületi intézmények, közterek, közparkok,
intézményi zöldfelületek, utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek a területi elemek
és vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Babót zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt
találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek.
Összességében megállapítható, hogy Babóton a zöldfelületek aránya mennyiségében megfelelő, de azok
kertépítészeti kialakítása, a funkcióhoz rendelt formája és felszereltsége további fejlesztéseket igényel, illetve a
fasorok tekintetében nagy hiányosságok tapasztalhatók.
A település nagyon jó adottsága hogy a főútjai igen szélesek és nagy mennyiségű zöldfelülettel. Ezek minőségi
kialakításával a település egésze kellemes zöld környezetben lehetne átjárható, a zöldfelületi elemek
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összeköttetése megvalósulna. Ugyancsak potenciált jelentene a hiányzó kerékpárút hálózati elemek
megvalósítására. Jelenleg tehát az utakat kísérő zöldfelületek sokszor rendezetlenek, növényzetük nem
esztétikus.
Az intézmények egy része nem rendelkezik megfelelő méretű területtel a saját funkcionális igényeinek
kielégítésére, azonban az intézményi tömbön belül és annak közelébe a meglévő sportterület fejlesztésével a
közelmúltban a helyzet megoldódott.
A településen megkezdődött közterületi megújítások lendületet adhatnak a többi területrész hasonló
kialakításához, de fontos lenne az egységes zöldfelületi arculat kialakítása a rendezettség érdekében, tehát a
fejlesztések összehangolása. Az egyéb zöldfelületek rendezettsége lehetőséget jelent a minőségi fejlesztésre. A
zöldterület minőségi fejlesztésére tett javaslatok területhasználati változásokat nem igényelnek.

2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei –
Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint készült,
figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a
további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal.
2.3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Babót területét több országos közút is érinti. Belterületén halad keresztül a 8601 j. és a 8516 j. mellékút.
Külterületének északi határán található a 85 sz. másodrendű főút, valamint délnyugati részét érinti a 8611 j.
mellékút.
A 85 sz. másodrendű főút Győr és Nagycenk között húzódik. Az főút Győrtől nyugatra, Abda külterületén az 1 sz.
elsőrendű főúttól indul és nyugati irányban az M85 autóút mellett halad Csornáig Ikrény, Rábapatona
településeket érintve, Enese belterületén át, Kónyt északról elkerülve Barbacsot és Dört érintve, Csornán
keresztül. A 85 sz. főút Csorna után nyugati irányban halad tovább Farádon, Rábatamásin, Szárföldön,
Veszkényen keresztül, Babótot érintve, Kapuvár és Vitnyéd belterületén át, Agyagosszergényt és Fertőendrédet
érintve, Petőháza és Fertőszentmiklós településeken keresztül, Hegykőt, Fertőhomokot, Pinnyét érintve,
Peresztegen át Nagycenkig, a 84 sz. főútig.
A Babót belterületét kettészelő 8601 j. mellékút Szilsárkányt köti össze Kapuvárral. Az út Szilsárkány
külterületén, a 86 sz. főúttól indul el északi irányba, majd Bogyoszló előtt nyugati irányba fordul, és áthalad a
településen, majd Szárföldet érintve, Babóton át éri el Kapuvár dél részén a 8611 j. mellékutat.
A település másik fontos közútja a 8516 j. mellékút, mely Veszkényt köti össze Babóttal. Az út Veszkény fő
útjaként halad, és a 85 sz. főút keresztezése után délnyugati irányban halad át Babóton a 8611 j. mellékútig.
A település külterületén áthaladó 8611 j. Kapuvár-Beled-Celldömölk összekötő ú Kapuvár belterületén, a 85 sz.
főúttól indul déli irányba, Babótot, Kisfaludot érintve, Beledet nyugatról elkerülve halad tovább, Vásárosfalut
érintve, Rábakecölön és Kenyerin át, Csönge települést érintve, Vönöck és Kemenesszentmárton belterületén
keresztül Celldömölk északi részéig, ahol eléri a 834 sz. másodrendű főutat.
A település és a térség közlekedési adottságai, településfejlesztési lehetőségei és jellemzői alapján határoztuk
meg a város közlekedési rendszerének fejlesztési javaslatát, figyelembe véve a megyei és országos terveket. A
részletes program javaslat egyes elemei olyan fejlesztési feladatok, melyek kezdeményezője vagy végrehajtója
más és más szervezet, néhány fejlesztés feltétlenül szükséges, mások egyéb, bizonytalan időpontban
megvalósuló beruházásokhoz kötődnek.
Országos közlekedéshálózati fejlesztések
Babótot is érinti a tervezett M85 autóút, mely Győr és Sopron között biztosítaná a gyorsforgalmi kapcsolatot.
Jelenleg az M1 autópálya és Csorna-dél közötti szakasza elkészült. A tervezett autóút a
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85 sz. főút által érintett településeket kötné össze a soproni országhatárral. A jelenlegi tervek szerint a
gyorsforgalmi út Babótot délről kerülné el és nyugati határán, Kapuvárnál lehetne felhajtani a 8611 j. mellékútról.
Helyi közlekedéshálózati fejlesztések
Babót belterületének északi részén javasoljuk a 0201 hrsz. utat burkolattal ellátni a meglevő szabályozási
szélességen belül. Ehhez kapcsolódóan a 85 sz. főút és a 0201 hrsz. út csomópontjában javasoljuk az
átépítését, mely a meglevő szabályozási szélességet nem érinti.
Belterületen a Bercsényi utca északi folytatása, a 897 és a 793 hrsz. út kerül kiszabályozásra 12 m
szélességben. Az út tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi igényeknek és nagy biztonsággal
állítható, hogy megfelel a jövőbeni igényeknek is.
A Zöldmező utca déli folytatása kerül kiszabályozásra 14 m szélességben, valamint a zsákutca végén
18 m szélességű végforduló kerül kialakításra. Az út tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi
igényeknek és nagy biztonsággal állítható, hogy megfelel a jövőbeni igényeknek is.
A Rákóczi Ferenc utcát 6 m szélességről 12 m szélességre szabályozzuk a 717 és a 0154/6 hrsz. telkek között.
Az út tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi igényeknek és nagy biztonsággal állítható, hogy
megfelel a jövőbeni igényeknek is.
A 0154/5 hrsz utat a 0154/4 hrsz. telek felé, és a hozzá kapcsolódó 0151 hrsz. utat a 0154/6 hrsz. telek felé
kiszélesítjük 12 m szabályozási szélességre. Az út tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi
igényeknek és nagy biztonsággal állítható, hogy megfelel a jövőbeni igényeknek is.
A Hunyadi utca (478/4 hrsz) és a 0144/14 hrsz. út között új, 12 m szélességű út kerül kiszabályozásra. Az út
tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi igényeknek és nagy biztonsággal állítható, hogy megfelel
a jövőbeni igényeknek is.
A 285/4 hrsz. út 8 m szélességűre szélesítjük. Az út tervezett szabályozási szélessége megfelel a jelenlegi
igényeknek és nagy biztonsággal állítható, hogy megfelel a jövőbeni igényeknek is.
Az Arany János utca és a Széchenyi utca között a 251/4 hrsz telken keresztül vezetett összekötő út
kiszabályozásra került 12-15 m szélességben.
A Faluhelyi utca és a 347 hrsz út között, a 0121/4 hrsz telken új, 12 m szélességű út kerül kiszabályozásra.
EWhhez kapcsolódóan a 347 hrsz út a 0121/4 és a 899 hrsz telek között szélességét 12 m növeljük.

2.3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK
A település összes csomópontja szintbeni kiépítésű. A csomópontok a forgalmat megfelelően bonyolítják. A
csatlakozó utak a főút felé „Elsőbbségadás kötelező” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozottak, a
gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A lakóutcák egymással
egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott, a főút felé
elsőbbségadás kötelező. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek.
Beavatkozást csak a geometriailag nem megfelelő, szűk csomópontok indokolhatnak.
Babóton három szintbeni vasúti kereszteződés található a GYSEV 8 sz. Győr-Sopron vasúti fővonalon. A 8516 j.
mellékút, a Széles utca és a 028/41 hrsz út és a vasútvonal találkozásánál található.
A GYSEV 8 sz. Győr-Sopron vasúti fővonalon a teljes hazai szakasz kétvágányúsítását tervezik, mely
valószínűsíthetően érinti a vasúti megálló területét, település vasúti átjáróit, valamint a vasútterület szélességét
is.
2.3.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT ( KERESZTMETSZETI SZELVÉNYEK, KÖZTERÜLETI PARKOLÁS)
A település gyűjtőútjait az országos közutak alkotják:
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Babót térségének forgalmi vizsgálata

Út száma

Fekvés

2014

85
85
8601
8516
8611

L
L
L
K
K

Szelvények
26+604
43+160
5+424
0+000
1+844

-

43+160
44+661
15+1993
6+1179
8+577

ÁNF

ÁNF

[E/nap]
9071
11133
1474
773
2733

[j/nap]
7790
9661
1567
595
2470

Személy- Kistehergépkocsi gépkocsi
[j/nap]
5263
7046
898
327
1938

[j/nap]
1376
1233
165
123
337

Autóbusz
egyes

csuklós

[j/nap]
128
284
28
6
50

[j/nap]
0
0
0
0
0

közep.
nehéz
[j/nap]
210
169
27
20
51

Tehergépkocsi
pótnyerges
kocsis
[j/nap]
[j/nap]
[j/nap]
134
128
528
181
184
491
20
10
27
27
14
42
16
18
35

speciális
[j/nap]
2
2
0
0
0

Motorkerékpár
[j/nap]
11
50
20
5
11

Tehergépkocsi
pótnyerges
kocsis
[j/nap]
[j/nap]
[j/nap]
157
150
618
212
215
574
23
12
31
31
16
48
18
21
40

speciális
[j/nap]
2
2
0
0
0

Motorkerékpár
[j/nap]
12
54
22
5
12

Tehergépkocsi
pótnyerges
kocsis
[j/nap]
[j/nap]
[j/nap]
208
198
818
281
285
761
29
15
39
39
20
61
23
26
51

speciális
[j/nap]
3
3
0
0
0

Motorkerékpár
[j/nap]
13
57
23
6
13

Tehergépkocsi
pótnyerges
kocsis
[j/nap]
[j/nap]
[j/nap]
279
266
1098
376
383
1021
38
19
51
51
26
79
30
34
66

speciális
[j/nap]
4
4
0
0
0

Motorkerékpár
[j/nap]
10
48
19
5
11

nehéz

Kerékpár

Lassú
járművek

[j/nap]
5
0
341
14
5

[j/nap]
5
21
31
17
9

Kerékpár

Lassú
járművek

[j/nap]
5
0
341
14
5

[j/nap]
5
21
31
17
9

Kerékpár

Lassú
járművek

[j/nap]
5
0
341
14
5

[j/nap]
5
21
31
17
9

Kerékpár

Lassú
járművek

[j/nap]
5
0
341
14
5

[j/nap]
5
21
31
17
9

Tehergépkocsi
forgalom
aránya
13%
11%
5%
17%
5%

Út száma

Fekvés

2020

85
85
8601
8516
8611

L
L
L
K
K

Szelvények
26+604
43+160
5+424
0+000
1+844

-

43+160
44+661
15+1993
6+1179
8+577

ÁNF

ÁNF

[E/nap]
10179
12439
1627
865
3049

[j/nap]
8695
10756
1709
664
2761

Személy- Kistehergépkocsi gépkocsi
[j/nap]
5842
7821
1006
366
2171

[j/nap]
1527
1369
185
138
377

Autóbusz
egyes

csuklós

[j/nap]
131
290
27
6
49

[j/nap]
0
0
0
0
0

közep.
nehéz
[j/nap]
246
198
31
23
59

nehéz

Tehergépkocsi
forgalom
aránya
13%
11%
6%
18%
5%

Út száma

Fekvés

2030

85
85
8601
8516
8611

L
L
L
K
K

Szelvények
26+604
43+160
5+424
0+000
1+844

-

43+160
44+661
15+1993
6+1179
8+577

ÁNF

ÁNF

[E/nap]
12153
14746
1861
1020
3532

[j/nap]
10215
12579
1917
773
3187

Személy- Kistehergépkocsi gépkocsi
[j/nap]
6737
9019
1158
422
2500

[j/nap]
1761
1578
213
159
435

Autóbusz
egyes

csuklós

[j/nap]
141
312
29
6
51

[j/nap]
0
0
0
0
0

közep.
nehéz
[j/nap]
326
262
39
29
74

nehéz

Tehergépkocsi
forgalom
aránya
15%
13%
6%
19%
5%

Út száma

Fekvés

2040

85
85
8601
8516
8611

L
L
L
K
K

Szelvények
26+604
43+160
5+424
0+000
1+844

-

43+160
44+661
15+1993
6+1179
8+577

ÁNF

ÁNF

[E/nap]
14005
16840
2070
1190
3963

[j/nap]
11426
13985
2084
872
3522

Személy- Kistehergépkocsi gépkocsi
[j/nap]
7263
9723
1266
461
2733

[j/nap]
1899
1702
233
173
475

Autóbusz
egyes

csuklós

[j/nap]
160
355
35
8
63

[j/nap]
0
0
0
0
0

közep.
nehéz
[j/nap]
437
352
51
38
96

nehéz

Tehergépkocsi
forgalom
aránya
18%
15%
8%
22%
6%
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•

a 8601 j. mellékút északnyugat-délkelet irányban Fő utca-Ady Endre utca-Erdősor utca néven

•

a 8516 j. mellékút északkelet-délnyugat irányban Ady Endre utca - Fő utca néven

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái. A település rácsos szerkezetű. A település belterület
csomópontjai szintbeni kiépítésűek. A 8516 j. mellékút a 85 sz. főút felé „Elsőbbségadás kötelező” táblával
szabályozott. A gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A
lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján
szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek.
A Széles utca burkolatának felújítása, valamint a Széles utca és a 85 sz. főút meglevő csomópontjának rendezett
átépítése javasolt. A Széles utca a 85 sz. főút felé jelenleg „Elsőbbségadás kötelező” táblával szabályozott.
2.3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
Babót az ÉNYKK Zrt. járataival közelíthető meg. A településnek három buszmegállója van: Babót, autóbuszváróterem, Babót szövetketezi bolt és Babót, Zöldfasor. A legközelebbi autóbusz-állomás Kapuváron található, A
közeli nagyobb városok, mint Sopron és Győr Kapuváron keresztül közelíthwetők meg, közvetlen járatok csak
ritkán közlekednek. Győr felé az út 1,5-2,0 óra, Sopron felé 1-1,5 óra. Budapestre minimum két átszállással lehet
eljutni, és a legrövidebb út is 5 óra autóbusszal.
Babót területén halad át a GYSEV 8 sz. Győr-Sopron vasúti fővonala, mely csatlakozik a nemzetközi
törzshálózathoz. A vasútvonal egyvágányú, villamosított, a Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal magyarországi, 85
km hosszú szakasza. A vonalon ütemes menetrend szerint közlekednek vonatok. A településnek nincs vasúti
megállóhelye a vonalon, de közúton 5 km-en belül található Kapuvár vasútállomás és Veszkény megállóhely is.
Sopron és Kapuvár között az átlagos menetidő ~35 perc, Győr és Kapuvár között ~45 perc. Kapuvár és Budapest
között naponta 10 pár közvetlen járat közlekedik, melyeknek menetideje 2-2,5 óra.

2.3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg
nincs kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. A Győr-MosonSopron megyei Területrendezési Terv szerint a településen halad keresztül a Kapuvár - Babót - Farád - Csorna Barbacs - Lébény - Mecsér - Ásványráró térségi jelentőségű kerékpárút nyomvonala, valamint külterületét érinti a
Kapuvár - Kisfalud - Mihályi - Vadosfa - Beled - Rábakecöl - (Vas megye) térségi kerékpárút nyomvonala is.
2.3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon járdával kiépült,
van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota általában rossz, ahol van, ott a
szélessége általában nem elegendő.
2.3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség a boltok és
vendéglátóipari egységek, az orvosi rendelő, az iskola, a templom, a temető és a polgármesteri hivatal előtt van.
A polgármesteri hivatal előtt burkolt, a többi helyen szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkoló működik. Ezek
sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük
azonban szükséges.

2.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
2.4.1 VÍZIKÖZMŰVEK
Az új kiszabályozott belterületi utakkal együtt javasoljuk a terület közművesítését a Rákóczi Ferenc utcában, és a
Hunyadi János utca és a 0144/14 hrsz. út között.
T TÉR -T-REND KFT.
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Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
A terület a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik. A településen a vezetékes ivóvízhálózat kiépült.
Babótot a kapuvári vízmű látja el, melynek vezetéke a 85 sz. főút mentén halad. A vízmű Kapuvár keleti részén
található. Eredetileg Kapuvárt látta el ivóvízzel majd később csatlakozott a rendszerhez Veszkény, Vitnyéd,
Babót, Osli, Szárföld és Öntésmajor. A régi főnyomócsövek anyaga eternit, a később telepített csövek anyaga
műanyag (KMPVC). A vízbeszerzés a kapuvári vízműben 8 db mélyfúrású kútból történik. A kitermelt víz
minősége jó, kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott követelményeket.
Szennyvízelvezetés
A település belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépült. Babót szennyvize a kapuvári szennyvíztisztítóba
kerül a 8601 j. mellékút nyomvonalán haladó csatornán keresztül. A szennyvíztelep eleveniszapos rendszerű. A
tisztított szennyvíz befogadója a Kis-Rába folyó. 2013-ban fejeződött be a telep legutóbbi korszerűsítése.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Babót község a Rábaközben helyezkedik el. Területén halad a Lökös-árok, a Tordosa-csatorna, Veszkény-Déli
csatorna és a Gyep-Szegési csatorna. A község felszíni vízeinek levezetése útmenti árkokon, üzemi csatornákon
keresztül a befogadókba, a Lökös-árokba és a Babóti-csatornába történik.
A keletkező csapadékvíz elvezetését a település területén lévő árkok illetve csatornák biztosítják. A település egy
részén nyílt árokkal történik a csapadékvíz elvezetés. Sok árokszakasz elhanyagolt, nem karbantartott.
A kapuvári járásban valamennyi vízfolyás szállítóképessége korlátozott, így a településrendezési tervek
keretében, azok helyi építési szabályzatában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nagyobb területre (akár 5000
m2) kiterjedő új beépítési javaslat esetén a vízelszállítás lehetőségét meg kell vizsgálni a vízgyűjtőre
kitekintéssel, s ha a víz továbbszállítása nagy biztonsággal a vég befogadóig nem oldható meg, akkor a helyi vízvisszatartás kiépítésével lehet a vízgyűjtő területén az elöntés veszélyt kizárni.
2.4.2. ENERGIAELLÁTÁS
Babót területén az elektromos hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében van. A település
külterültén több 120 kV-os vezeték halad keresztül. A villamos energia-ellátás jónak mondható. A közép és
kisfeszültségű hálózat szabadvezetékkel került kiépítésre. A település kisfeszültségű elektromos árammal
kielégítően ellátott, az esetleges fejlesztési igényeknek megfelelően a hálózati kapacitások bővítésével, nagy
valószínűséggel biztosíthatóak.
A vonatkozó 2/2013 NGM rendelet a nagyfeszültségű villamos távvezeték hálózat védőtávolságát mindkét
oldalon a nyugalomban lévő legszélső áramvezetőktől írja elő. A szélső fázisvezető tengelytől mért
távolságának figyelembe vételével (a jellemző oszlopkép esetén) az alábbiak szerint alakul:
120 kV védőtávolság: 13,0-13,0 m
20 kV védőtávolság: 5,0-5,0 m
A biztonsági övezetben a fenti rendelet betartása kötelező, a tilalmi övezetben bármilyen tevékenység
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges.
Babót területén kiépült a közvilágítás, a hálózat helyenként elavult, régi. A település jelenlegi közvilágítása
jellemzően a kisfeszültségű szabadvezetékes, vagy légkábel-vezetékes hálózatról üzemel. A kisfeszültségű
vezetéktartó oszlopsorra – különféle - oszloptoldó karokkal szerelt lámpatesteket szereltek.
A település gázszolgáltatója az Égáz-Dégáz Zrt. A településközpont belterülete kielégítően ellátott gázzal. A
településtől délre nagynyomású gázvezeték halad, melyről a külterület keleti határán, a 8611 j. mellékút melletti
gázfogadó állomásról nagyközépnyomású gázvezeték válik le és halad északi irányba a település gázfogadó
állomásáig. Babót gázellátását középnyomású hálózat biztosítja.
T TÉR -T-REND KFT.
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Az országosnak megfelelő mértékben a gázhálózatról biztosított a téli fűtési igények kielégítésére a
gázmennyiség. Szükség szerinti fejlesztéssel jelentős gázmennyiség is elérhetővé válik, így a fejlesztési területek
elláthatók.
A gázvezetékek védőtávolsága a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet szerint:
nagyközép nyomású hálózatoknál

5,0 – 5,0 m

középnyomású hálózatoknál

4,0 – 4,0 m

kisnyomású hálózatoknál

2,0 - 2,0 m

gáznyomás-szabályozó berendezésnél

10,0x10,0 m-es terület

A biztonsági övezeten belül a rendeletben rögzített szigorú tilalmak és korlátozások érvényesek, melyek
betartása minden esetben kötelező.
A nem vezetékes energiahordozók használata bár a vezetékes földgáz megjelenésével, terjedésével
párhuzamosan szorul ki a település energiaellátásából, még ma is és várhatóan a jövőben is jelentős szerepet
tölt be a település energiaellátásában. A földgáz megérkezése gyökeresen megváltoztatta a település
energiaellátását. A földgáz komplex hasznosításával -beruházási és üzemeltetési költségeiben még
elfogadhatóan- a földgáz termikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz termelés és főzés) teljeskörű
kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét.
Automatikus üzemvitelű, kezelést nem igénylő hőellátási mód is csak vezetékes energiahordozóval valósítható
meg. A földgázzal történő komfortot nyújtó, kezelést nem igénylő hőellátás lehetősége az idősebbek, a fizikailag
gyengébbek, a gyerekek helyben maradását teszi lehetővé, ezzel segíti a település népesség megtartását.
2.4.3. HÍRKÖZLÉS
Babót a vezetékes telefonvonal a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatási területébe tartozik, az országos hálózatba a
96-os körzetszámmal kapcsolódik. Babót területét nem érinti országos, regionális hálózat. A hálózaton hang,
ADSL Internet és TV szolgáltatás üzemel a hálózati lehetőségek függvényében.
A kábel TV hálózat és a hírközlési hálózat építését össze kell hangolni. A telepítéseket tájképi és településképi
szempontból kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között magassági korlátozással a
mikrohullámú összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.
Föld feletti távközlési légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 méteres távolságig
terjed. Földalatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán
1,0 méteres távolságig terjed.
A mobil telefonszolgáltatók a bázis állomásaikat épületek tetején, egyéb meglévő építményeken (víztorony,
kémény, távvezetéki oszlop) ill. önálló antennatartó szerkezeteken, tornyokon helyezték el.
A Telenor megbízásából az 8516 j. mellékút útátjárójától délre, a 016/7 hrsz. ingatlanon 30 m magas tornyos
állomás építését tervezik a szélessávú mobilhálózat lefedettségének érdekében.

2.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A településrendezési terv felülvizsgálata során a település környezeti állapotát figyelembe vevő, annak romlását
nem okozó módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. Általánosan elmondható hogy Babóton a
környezetterhelés szintje alacsony, az egyedüli jelentős környezetterhelő elem a külterületen a bányászat, amely
a kavicskincs kitermelésére irányuló felszíni tevékenység. A tervezett módosítások között a belterület közvetlen
környezetében is szerepel a bányászati tevékenység újrakezdését lehetővé tevő módosítás. A tevékenységek
védett vagy védendő természeti értékeket nem veszélyeztetnek. A terv készítés során a hatályos
környezetvédelmi rendelkezések beépítésével a település hosszú távú megóvása biztosítható.
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A meglévő környezeti állapotra jellemző a bányászat okozta tájalakítás, amely a térség életében a jövőben is
jelen lesz. A helyes technológia megválasztásával és a rekultiváció megvalósításával a környezeti kár
minimalizálható.
A településen a környezeti állapotra a közlekedés-szállítás, jelentős ipari tevékenységek, hulladékkezelés van a
legjelentősebb hatással. A jövőbeli környezeti állapotot befolyásoló tervezett fejlesztéseket és meglévő elemeket
az alábbiakban vesszük számba.
Babót esetében a közlekedési elemek a 85-ös számú főút illetve 8601, 8611 összekötő utak illetve a 8. sz. GyőrSopron vasútvonal.
A település külterületét érinti az M85 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala. Az M85 tervezett nyomvonala a
lakott illetve védett területeket elkerüli, környezeti hatásairól részletes hatástanulmány készül. Babót területén az
útnak csomópontja nem lesz, ezért a településen keresztül az útra irányuló forgalom nem jelentkezhet.
Ipari tevékenységek jelenleg a 2 bánya: a Babót I. – kavics jogosított cég: Kő és homok kavicsfeldolgozó Kft. és a
Babót IV. – kavics jogosított cég: ASDAG Kavicsbánya és Építő Kft.
A település területén két állattartó telep működik. Az állattartó telepek a talajra, vizekre vannak hatással, bár a
megfelelő technológia megválasztásával ez minimalizálható. Fontos azonban számításba venni a jövőbeli
állomány növelésénél a településhez való távolságot is a levegőtisztaság ill. bűz szempontjából.
A faluban ezen kívül a lakóterületen belül működő magánvállalkozások vannak jelen.
A jelenlegi környezeti állapot részletes jellemzését az megalapozó munkarész tartalmazza. Jelen munkarészben
csak rövid kivonatát közöljük:
Talajvédelmi szempontból a kavics ásványkincsen kívül a termőföld átlagos feletti adottságát kell kiemelni. Az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása szerint az
elmúlt öt évben rendkívüli környezetszennyezés Babót közigazgatási területén nem történt. A termőföld védelme
érdekében a földhivatal szakhatósági eljárás keretében juttatja érvényre az ágazati jogszabályokban előírtakat.
Babót a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról érzékeny felszín alatti területű települések közzé tartozik. A 43/2007. (VI.1.) FVM.
rendelet értelmében a település területe nitrát érzékenynek mondható. A magas és nitrátos talajvíz csapadékos
időben belvizek kialakulását is okozza.
A község területét át- meg átszövik a kisebb vízfolyások, csatornák. A település közigazgatási területén több
lefolyástalan kavicsbánya-tó található. A vizek állapota kielégítő.
Babót levegőminőségét alapvetően a közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák
meg. Ősszel és tavasszal ehhez párosul még az avar- és kerti hulladék nyílt téri égetése. A településkedvező
helyzetben van ebből a szempontból, sem erős átmenő forgalom, sem komoly ipari szennyezés nem terheli.
A tervben javasolt egyéb módosítások léptéküknél fogva jelentős környezeti hatással nem bírnak. A tervhez
készülő környezeti értékelés a módosítások vizsgálatát tartalmazza.
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén üzemi zajforrással nem kell számolni.
Babót község tagja a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, a
térségben EU-s támogatás segítségével megvalósult a térség hulladékgazdálkodási fejlesztése, kialakította a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A hulladék elszállítása és ártalmatlanítása rendben zajlik.
A tervezett M85 út megvalósulása változást okozhat a külterület képében, zajterhelésében és
levegőtisztaságában. Az út terveinek készítésekor külön eljárás keretében készült hatásvizsgálat, mely a túlzott
terhelés elkerülését szolgálta. Az út nyomvonala és megvalósítása a jelen terv keretein túlmutat.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat és értékelés külön kötetben kerül dokumentálásra.
T TÉR -T-REND KFT.
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V. MELLÉKLETEK
A 314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET SZERINTI TELJES EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI:

TARTALOMJEGYZÉK

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL ÉS
ÉRDEKELTEKRŐL

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYKÉRÉS KAPCSÁN BEÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEKRŐL ÉS ÉRDEKELTEKRŐL

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK

BABÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ EGYZETETÉSE
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban érdekelt szervek

1. ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Állami Főépítésze
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9021 Győr, Árpád u. 32.
9002 Győr, Pf.: 415.

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr, Pf.: 471.
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
9435 Sarród, Pf.: 4.
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.
9002 Győr, Pf.: 129.
Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság
9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr, Pf.: 101.
Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal
9024 Győr, Jósika u. 16.
Népegészségügyi Főosztály
9002 Győr, Pf.: 66.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 1066 Budapest,Teréz krt. 62.
Hivatala
1387 Budapest, Pf.: 30.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Budapest, Ferihegy I., 13-as épület.
1675 Budapest, PF 41.
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 1014 Budapest, Táncsics Mihály u.
Központ
1.
1535 Budapest, Pf.: 721.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási
9021 Győr, Káptalandomb 28.
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
9002 Győr, Pf.: 415.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali
9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.
Főosztály
9002 Győr, Pf.: 22.
Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
Erdőgazdálkodási Főosztály
Honvédelmi Minisztérium
1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
Hatósági Hivatal vezetője
1885 Budapest, Pf.: 25.
Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
9024 Győr, Szövetség utca 17.

15. Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
.
16. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 26.
Soproni Hatósági Iroda
9401 Sopron, Pf.: 123.

2. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK:
megkeresésük javasolt, jogszabályi kötelezés erre vonatkozóan nincs
17. Elsőfokú építéshatóság (általános ügyek):
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Kapuvár város önkormányzat jegyzője, Elsőfokú építésügyi
hatóság, általános
18. Elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság:
9400 Sopron Kölcsey Ferenc utca 5.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Soproni Járási
Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala, Elsőfokú építésügyi hatóság,
kiemelt

P

P

P

3. ÉRINTETT TERÜLETI , TELEPÜLÉSI (SZOMSZÉDOS) ÖNKORMÁNYZAT:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése alapján

1.
2.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének Elnöke
Megyei Főépítész
Kapuvár Város Polgármestere

9021 Győr, Városház tér 3.
9002 Győr 2.Pf. 115
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

3.

Veszkény Község Önkormányzata

9352 Veszkény, Fő utca 63.

4.

Szárföld Község Önkormányzata

9353 Szárföld, Fő utca 16.

5.

Bogyoszló Község Önkormányzata

9324 Bogyoszló, Fő út 23.

6.

Kisfalud Község Önkormányzata

9341 Kossuth Lajos utca 61.

P

4. TERÜLETILEG ILLETÉKES KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK, ÉS KÖZÚTKEZELŐK:
megkeresésük javasolt, illetve egyes államigazgatási szervek kérik a bevonásukat
1.
2.

Magyar Közút Zrt.
Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság
Állami Autópálya Kezelő Zrt.

9022 Győr, Batthyány tér 8.

3.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1134 Budapest, Váci út 45. B épület
1380 Budapest, Pf.: 1170
1024 Budapest, Lövőház u. 39.

4.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45/b.

5.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

6.

Pannon-Víz Zrt.

9025 Győr, Országút u. 4.

7.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.

5. LAKOSSÁG, ÉRDEK-KÉPVISELETI, CIVIL ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§-a alapján
A fenti szerveken kívül a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyezetést,
vélemény-nyilvánítási lehetőségét is biztosítani kell a helyi partnerségi egyeztetési szabályairól szóló önkormányzati
határozat szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel.

nem jött válasz
az egyeztetési eljárásban részt kíván venni, illetve az előzetes egyeztetési szakasznál még nem volt egyeztető fél, ezért jelen
eljárási szakaszban részt vesz a véleményezésben
az egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni
P

papír alapú egyeztetési dokumentációt kér

⌦

hatáskör hiányában továbbította a megkeresést

A környezeti vizsgálat
Szükségességét eldöntő véleményezési eljárásban érdekelt szervek
ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének II. pontja alapján
1.
2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága

3.

Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Állami Főépítésze
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály
6. Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály
7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
10. Győr-Moson - Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr Pf. 471.
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
9435 Sarród, Pf.: 4.
9024. Győr, Jósika u. 16
9002 Győr Pf.:66
9021 Győr, Árpád u. 32.
9002 Győr, Pf.: 415.
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
9331 Kapuvár, Pf.: 9.
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
9021 Győr, Káptalandomb 28.
9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.
9002 Győr, Pf.: 129

11. Babót község jegyzője

Az érdekelt államigazgatási szervek többsége a rendezési terv szempontjából is kapnak megkeresést, ezért elegendő a
megvastagított jellel jelölt szerveknek is megküldeni az előzetes tájékoztatást és a kísérő levelet.

nem jött válasz, illetve nem nyilatkozott, vagy nincs érintettsége
a környezeti vizsgálat lefolytatásában részt kíván venni, tartalmával kapcsolatban észrevételt nem tesz
⌦

hatáskör hiányában továbbította a megkeresést

Ügyintéző: Gyimóthy Ákos

Tárgy: Babót
Község
településrendezési eszközök felülvizsgálata,
előzetes tájékoztatás
Mellékletek: -

Telefon: (96) 795-677

Hiv. szám: 10-48/2016.

Iktatószám: GYD-01/306-3/2016.

Molnár János
polgármester

Babót Község Polgármestere
BABÓT
Ady Endre u. 3.
9351
Tisztelt Polgármester Úr!
Babót Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó megkeresésére – az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 37.§ (4) bekezdése alapján a
módosítási igény három pontja szerint az alábbiakról tájékoztatom:
A tervmódosítás készítése során:
•

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.),

•

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK),

•

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

•

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet,

•

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,

vonatkozó előírásain kívül egyéb követelményt nem teszek.

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
9021 Győrr Árpád út 32. - 9002 Győ r rr.r r1r - Teleronr +36 (96) 79r-631 - Faxr +36 (96) 79r-60r

2
A dokumentáció kidolgozása során a Korm. rendelet 11.§, 12.§ és 13.§. mellet a 45.§ (2)
bekezdésében foglaltakra, a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tekintetében a
Korm. rendelet említett 1. és 3. mellékletébe foglaltakra. A módosítás részletes tartalmi elemeit
illetően pedig az 5., valamint 7. mellékletben foglaltakra legyenek figyelemmel. A módosításnak a
Korm. rendelet 37. §-a szerint alapvetően az államigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokra
kell támaszkodnia.

Az egyeztetési eljárás további fázisaiban részt kívánok venni.
Kérem, hogy 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti véleményezésre benyújtandó
dokumentációt a Korm. rendelet 37.§ alapján beérkezett véleményekkel és egyéb előzményiratokkal
együtt elektronikus formátumban, és CD adathordozón is szíveskedjék megküldeni.

Győr, 2016. április 12.
Tisztelettel
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából

Végh Csaba
állami főépítész

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

i
i

rmffi
wq#

Igazgatő
H-9021 Gy'őr, Munkács1'Mihály utca 4. __: 9002 Győr, Pf: l29
Tel: (36-96) 529-530 Far: (36-96) 315-5_í7 e-mail: gyor.titkarsag@katved.gol'.hu

Szám

: 3 5 800/3 I

5

6-21 20 l

Tárgy:

6.ált.

község településrendezési
eszkozök készítéséhe
z előzetes
B abót

vé1eményadás

Hiv. szám: 10 -48 I 20r 6.. I0 -53 20 I 6.
ugylntezo: Iván'vi Ákosné c. tű. őrgy.
I

Telefon: +36 96t529-530

Molnár János

Babót község polgármestere
Babót
Ady Endre u.
935

l
I

3.

J

1

Tisztelt Polgármester Ur!

Az

építetÍkörnr ezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény 7. s (2) bekezdés

m) pontja és a településfejlesztési koncepclőróI. az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrő1. r,alamint egyeS településrendezési sajátos jogintézményekről szó1ó
ji1 2.012. (XI. 8.) Korm. rencieiet 37. u1uojun Babót község településrerrdezési eszközök előzetes
'r
véleményezósi dokumentációját megvizsgáltam
és az alábbl tájékoztatást adom:

I. Iparbiztonsági követelmények:

1. A

települéS egyes területei használati jelle_eének jövőbeni kialakítása' módosítása során
figyelemmel kell lenni

a) a már működo küszöbérték alatti

va_e1'

elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira:

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

b) az a) pont

szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során
jelentkező veszélyezteto hatásokra:

c) a

tewezett küszöbérték alatti r agy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várhatő
veszélyeztető hatásaira.

2. A

lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítrnények,tömegtar1ózkodásra szolgáló
építményeklétesítése,tervezése során - a már működő' vagy tervezett veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek környezetében - figyelembe kell venni a terület mikrometeorológiai,
urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzok alapján a fejlesztések a
veszélyes üzemek irán1''ába csak ésszerű távolságig történhet.

3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás)
tör1énik, ahol veszél1"es anyagokkal tbglalkozó üzem működik, érvényesítenikell c,
veszéIyes anyagokkal kapcsolatos stil1:g5 balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet 7. melléklet 2' pontjának vonatkozó rendelkezéseit.

II. Polgári védelmi kör'etelnrén1 ek:

Apolgárivédelmiköretelne:ieie::telepü1es=.esz:e.]kr.lncepcióról.aZintegrált

te1epülésÍ-ejlesztési stratégiártl. .s . telepü1ésre:J;l:.1 eszközökről. valamint egyes
telepulésrendezésisajátos jtls]n:.Z]:].:..;':..l szólti j ' j : _]. i\I. 8.) Korm. rendelet (a
tol-ábbiakban: Korm. rendeletr i. ::e'_el^eteben nre.1"__:I,]Zr'i:_lk alapján a vizsgált tényezők
elemzésével, egy'másra hatásuk .iSsze', e:ese', el kell megl_.:": z:-i.
Különösen:
a) a terület-f-elhaszná1ást. beépítest.t'eti.'l}ásoló \d!". s::l].,.'Z.i térrlezők egymásra hatásának
elemzését'
b) aveszé\yeztetettsé'e nrértékénekes -, edelmi intézkece sek en enr'esülésének megállapítását.
c) a településre vonatkozó r édelen:nei és korlátozás"ria: enntett területek meghatározásának
meglétét a telepü1ésszerkezeÍi ten ben.
'1 telepiilésre l.ol.tutko:o.fogs:abtih'oI! rl.'Li!,.!l;|r) |;g1l47g|171.:t:.'..i-.
a) a katasztrót'aredelerr-rről es a ht-rZZ.] kapcsolódti e-g\eS tönérr1ek módosításáról szóló ]011.

br

éii CXX\'III. tiinénr.

a katasztrót'arede1errrró1 es a hczzá kapcsolódó .g}eS tönet-irek rrródosításárói szó1ti ]011.
er i CXX\'IlI. ttin enr r élllehe:tásártil szóló 2*1-+ ]l.i1 1 . r\l.1(] l Koml. rende1et'

\

lrt r--kázatok aZ,_.t-t..sításanek ce1i: a r eszél1'eztetó
1ehetnek az énntett aktr s sá gÍ:]. kiirnr'ezetre.

ha:rsok n-ieg}r:trr..zása. arlle11ek hatással

1

A

kockázatértékeléscélja a lakosság és an1agi jalainak redelme erdekében a megelozés- az
esetlegesen bekövetkezett események következményeinek csökkentése, elhárítása.

A Konn.

rendelet 1. melléklet 1. 18. katasztrófavédelem területfelhasználást befolyásoló vagy

ko11átozó tén.vezők:

a)

építésfo1dtaniko11átok
alábányászott területek. barlan-sok és pincék tertiletei

b)
c) csúszás-, sü11yedésr eszé1yes teniletek
d) foldrengés veszé1yeztetett területei
e) vizrajzi veszé1yeztetettség

fl

áwizveszéLyes területek

g) belvízveszélyes területek
h) mély fekvésű területek

i)
j)

árviz és belvízr'édelern
kedvezőtlen morÍblógiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
k) mélységi, magassági korlátozások
l) tevékenységbőladódókor1átozások
m) ásványi nyersanyag lelőhely'
n) városi klíma

o) egyéb
Az elemi csapások. természeti eredetű veszélyek hatása kiterjedhet az élőlényekre, a természetes

környezetre. a meglévő infrastruktÍrrákra és azokon belül a műszaki létesítményekre.A katasztróÍák
dontő többségéné1 számolni kell a műszaki létesítmények'műtárgyak károsodásával. a
bekövetkezett esemény közvetlen - és közvetett következményeivel, dominóhatásával is.

A hidro-meteorológiai kockázati tényezőknél figyelembe kell venni:

a)
b)

az emberekre és környezetre gyakorolt hatását,
az ér- és belvizek okozta veszélyek lehetséges hatását,

c)

d)

veszélyforrások hatását,
az ipar1erület beépítettségének
hatását és a r édelm i zőnákat,
a ftildtani

Figyelembe kell venni továbbá:

a)
b)

c)

a

katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok,

az országos hatáskönel rendelkező központi államigazgatási szervek
a fe1sőoktatási i11etve tudományos intézmények szakvéleménvét.

A települések szerkezeti terr-ének fobb elemei:

i.

a veszélreztetett illetve veszélr eztető területek környezeti és természeti tényezők
figyelember'étele.

11. a védelemre \ a-qv korlátozásra jar asolt területek, objektumok megléte,

iii.

a település r eszélyeztető hatások

a\apján készítettkockázatér1ékelése,

katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégségesvédelmi szint
követelményeinek én'ényesülése.

A helyi építésiszabá|yzat részletes övezeti eloírások figyelembevétele, katasztrófavédelmi
kockázati tényezők szempontjából. a telepüiésszerkezeti tervekben meghatározott, kiemelten
v esz ély eztetett terül etekre kell fi gyel emm el enn i
1

:

a) beépítésreszánt építésiövezetek előírásainak megfelelőségi vizsgá|ata a katasztrófavédelmi
előírásokkal, a kockázatelemzés és kockázatbecslés javaslatai és indokai alap.ján,

b) beépítésrenem szánt övezetek előírásainak, más jogszabá|y á\ta| elrendelt szabályozási
elemek fi gyelembevétele katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően,

c) a katasztrófar'édelmi
te1j

esítese.

osztályba sorolás és az e|égségesvédelmi szint követelményeinek

'1: aclats:olgaltatasi kötele:ettség a Kornt. rendelet 9. metléklet 7' pontja ctlapjan:
a) a katasztrófariasztási feladatok ellátására kije1ölt épületeken vagy objektumokon elhelyezett
riasztő eszközök adatai
- Babót. Fő utca 15.
- Babót. Fo utca -l7.
:

III. Tűzvédelmi követelménvek

1. A

terület megközelítése: a tűzoltósáe vonulása és működése érdekében aZ építményekhez
olyan utat és területet kellbiztosítani. arnely alkalmas atíjzoltő gépjárművek nem rendszeres
ktjzlekedésére és működtetésére.

2.

oltőviz biztosítása: a tűzoltás

J. Építményekelhelyezése

cél_iára biztosítandó

oltóvíz vizsgálata.

:

a)tűz esetén a Szomszédos építniénreketgrulladás. a túz átterjedésének lehetősége ne

veszélyeztesse,
b) a tűzoltőeer sések az építmén1eketakadálytalanul, késedelem nélkül
megközelíthessék,
c) atÍizoltő gépjámtűr ek hatékon1 tűzoltási és mentési működése biztosított legyen
d) a körny-ezetükben elesendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő
személyek számára.

3. A vonatkozó

jogszabál1ban meghaÍározott tűzoltási i-elr-onulási területre és útvonalra vonatkozó
előírások biztosítása.

IY . Y ízglzd álko

dá

si' vízr' é d el nri

kö r

etel

nr

é n }' e

k

:

1.Mindenesetbenmegkellt-l.C'::.:zútépítésse.e:.::e:tteruletekenazútfelületrehulló
a ten'ezett utak ne képezzenek
el' ezeteset' F]g'' e_enlnrel kel1 lenn: :::;_ i'rS}
csapadékvizek
akadályt avízellezetésben'

Z. Minden esetben gondoskl'inLi kell az

--

.:i-1: beépítésreszánt

területek

előközművesítéséról.nregkeiit.l.]aniavízeli.i.:-.:.sZ.nn\aizehezetéstéscsapadékvíz
elvezetést.Azeloközlrrulesités.ríziközműki.'"'::s..:ze11átóhá\őzat,túzivizellátás.
cs"r"'jekr íz elvezetés megoldása) a
szennyvizcsatornázás es bizon}os esetekben "_
szó1o 1995.

vizgazdálkodásról

éii L\-II.

tör_vénr

]!'

'-'' '

tiinen}'éfielmező rendelkezései'

valamintav,ízgazdálkodásihatóságijogkörg1eki:.:..::".lszóló7211996.(v.22.)Korm.
\ r ízjogi engedély megszerzésére
rendelet szerint vízjo-ei engedéli r-ot.r"' ter'éie::'seg'

i';'Hse ses kérelemról és me''ékleteiről
irányuló kérelmet a lízjogi engedelrezési eljáráshcz
:-1-3'Lrmma1 és példányban kellbenyújtani
szóló 1 8lII96.(VI.13.) KH\-\' rende1et szerinti
a Hatósághoz.
3.Acsapadékr'ízelr,ezetohálózatbaszennrvíznel]l1.Zetheto.
és n]egSziintetéséhez- anre11 a 1étesítő
]' oh an kút létesítéséhez.hasznáiatba.lét.léh., kielegítését
szolgálja. pafii szuresu- tala_i-.
terjedo
lízieén,.ének500 m','é'. *.*.,i.-g
'elett
torténrk- a rízeazdáikodásró1 szóló 1995' éli
karszt- raqr réteglízkészietlg.n.i..,.telévej

L\.1I'tonénr]S.:{-a.atiinenrertelmezören..]elkezései.ralaminta\.íZsazdálkodási
i\ ']]'t Korm' rendelet szerint rízjogi
h:t.isági _logkiir g1akt'rrlásáro1 s)'i1ó 7zlI9g6'
:legszerzésere iránrulti kéreimet a l ízjogi
engeoeir it..iejes tJ.. .k.n. sé_s. A r ízjt-rgi engedél.
1996' (\-I' 13' )
e s nreileklelei:o1 szóló 18
engedeil e ze s: el,rr:S:itrZ SzükS;g.r' r!'.teí.o1_
t'en}uttani a Hatósághoz'
KH\-\í rende]et szednlií trrta]onriral és példán}ban kej1
5.011ankút1étesítesehez.használatbarreteléhezeSmeoszünteteselrez.arrre11alétesítő
kieiégíteset. szolgálja' r'alamint
l.ízigén1.enek 500 -_' é.' nrenn)isée alan terjedó
hatósági jogkör gyakorlásáról
talajvizkészlet igénybevételéveltörténik, a izgazdálkodási
(1) bekezdés c) pontja alapjáir a települési
7211996. (v.22.) Korm. rendeiet 21 $
szoiő

örrtrionrr án,vzat j

e

gvzój ének ható sági engedé 11-e szüksé ge s'

6..\z érintett.]lri"ria*k tulajdonosaitoI i
meder korrekciókra. csapadékr

kezeloitől áz általtrk kezelt ríztb11ásokat érinto
íz bevezetésekre és keresztezésekre r'onatkozó rulajdonosi

kezelóin1ilatkozatokat.torábbáköznrúérintettségeseténaközrriűkezelójenek
csatolni'

7

.

8.

be ke11
(üZemeltetáiJnektn}ilatkozatát 1ilietoleg hozzét1áru]'étsát)
onaljellegű létesítménn1-eltörténó keresztezésére
_\ r izek és r ízi 1étesítnrén1.t.á'. nyoÁ.
ésmegközelítésérer'onatkozóelőírásokbetar1ásakötelező.
érintett területek rízfolyást
A hasznosítás során figve1embe kell venni. hogy a módosítással
sáv. a vízjáta és a Í'akadó r izek által
megközelítő részeinélu nugn iri meder. a p-árti
szőIő 83l2014' (III'14') Korm'
veszé|yeztetett teniletek használatáról és hasznosításáról

rendeletz.s.*a.lkezikafolyókpar1isávjairól.Avízfolyásokpartisárjaikizárólaga
szakfeladatok
meder uagronk.relójének hoizájáiu?ásár
zav artalan el1átásának biztosítása

al

történhet"

a

vizgazdálkodási

mellett'

árkok, csatornák, tavak vízkészletéreés a
térségvízháztártására káros hatást nem gyakorolhat'

9. A tevékenjrJg a tör.li vízfolyások, vízelrezetó

alakításáról és védelméről szóló L997' évl
fenti követe1mén1ek betar-tásáÍ az építettkörnrezet
integrált településfulesztési stratégiáró1 és
LXXVIII. törvény. a teiepülésfejlesztésikoncepciáró1' az
sajátos jogintézményekről
a településrenderési .rrkorokről, valamint egyes településrendezési
és a hozzá kapcsolódó egyes
szóló 3 |4l2O|2' (XI. 8') Kotm. rendelet, a káiasztrófavédelemről
torvény, és a végrehajtásáról szőIő 23412011'
törvények módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII.
szőIő 5412014' (XIt' 5') BM
(XI.10) Korm. rende1et. az országos Tuzvédelmi SzabályzatrőI
súlyos balesetek^ elleni védekezésrő' szóló
rendelet, illetve a veszélye, unyugákkal kapcsolatos
szóló 1995' évi LV11' törvény' a
2Igl2OII. (X. 20.) Korm. rendelet, a vi)gazdálkodásról
7211996. (v. 22.) Konn' rendelet, illetve a
vizgazdáIkodási haiósági jogkör gyakorlásáról szóló

A

vizjogi engedélyezésieljáráshoz szükséges kérelemrol és mellékleteiről szóló t8l1996' (VI.

KHVM

rendelet előírásai indokolják.

13.)

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
alapján a környezeti értékeléstartalmáravonatkozó

2l2OO5. (I. 1 l.) Kormányrendelet
tematika ellen kifogást nem emeliink.

Tájékoztatom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság az
eljárás
további szakaszíban tészt kiván venni, továbbá az elfogadásra kerülő tervdokumentációra

-

elektronikus formában _ igényt tart.

Győr.20Í6. április

19.

Tisztelettel:

Sallai Péter tíizoltő dandártábornok, tanácsos

Távollétében:

t*ffiezredes
%* sflpÉSági Szolgálatvezető

Készült:2 példányban
Egy példány: 5 oldal
Kapja: 1. Irattár
2. Polgánnester-i Hivatal (935l Babót, Ady Endre u.3.)

B o gy o szlő Kö z s é g Polgármestere
9324 Bogy oszlÓ, F ő u. 23.
Tel./Fax: 96/282-111

Rabóti KÖrÓs Önkornr;rnyzati l lrvatal

RKF/I
2il1$

Álr;

í"r

i

[re]egG
l

ktatószá

m :

54-4 l 2oL6.

Tárev:Babót község
településrendezési eszközök
készítéséhezelőzetes vélemény
kérésea 31'4 /20L2.(Xl.08.)
Korm.rendelet alapján

Babót Község Polgármestere
Babót
Ady Endre u.3.
9351

Tisztelt Polgármester ÚrI

Ezúton tájékoztatom, hogy Babót Község fejlesztési elképzeléseivel, illetve

a

hatályos
területrendezési terveivel egyetértek. A véleményezésieljárás további szakaszában továbbra
is részt kívánok venni.
Bogyoszló, 201'6. április 18.
Tisztelettel:

r

ut\L--.

Varga lmre Róbert
polgármester
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Ügyintéző: Gyimóthy Ákos

Tárgy: Babót
Község
településrendezési eszközök felülvizsgálata,
szakmai vélemény
Mellékletek: -

Telefon: (96) 795-677

Hiv. szám: 10-53/2016.

Iktatószám: GYD-01/306-4/2016.

Molnár János
polgármester

Babót Község Polgármestere
BABÓT
Ady Endre u. 3.
9351
Tisztelt Polgármester Úr!
Babót Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó megkeresésére – az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 37.§ (4) bekezdése alapján a
módosítási igény három pontja szerint az alábbiakról tájékoztatom:
Babót község Településszerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve
környezetvédelmi alátámasztásához készülő Környezeti Értékelés tartalmával kapcsolatban
észrevételt nem teszek.

Győr, 2016. április 12.
Tisztelettel
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
Végh Csaba
állami főépítész

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
9021 Győrr Árpád út 32. - 9002 Győ r rr.r r1r - Teleronr +36 (96) 79r-631 - Faxr +36 (96) 79r-60r

VESZPRÉM MEGYEI
KonmRNY}IIVÁTAL

Ügyiratszám:

vE-v/001/657-212016

Tárgy:

Ugyintézíj:
Szerv. egység:
Telefon:

Nagy Levente
Bányászati osztá|y
88 - 516 -636

Hiv. szám:
Melléklet:

Babót község
településrendezési
eszközök készitéséhez
kapcsolódó' kömyezeti
értékelés tematikáj ának
véleményezése
10-s312016

Babót Község Polgármestere
9351 Babót
Ady Endre u. 3.

Babót Község Polgármestere véleményezésieljárás keretén belülkereste meg a Veszprémi
Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafulügyelet).

A Bányafelügyelet a212005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet II. 2. g.pontja értelmébena
környezeti vizsgálat szükségességéről ftjldtani, és ásványvagyon védelmi szakkérdésben foglal
ál1ást

A településrendezési eszközök készítéseBabót egészközigazgatási területére terjed ki. Ebben
vonatkozásban a kömyezeti vizsgáIat tematikájának összeállitásáná|,

a

a foldtani és ásványvagyon

védelemre kiterjedően szükséges figyelembe venní a korábban településrendezési terv
véleményezésénéI
ismertetett bányatelkeket (Babót I., Babót IV. Mihályi II. ) és a megkutatott
ásványvagyonnal rendelkező területet.

A

környezeti értékeléstematikájával kapcsolatosan, a felszíni, felszín közeli loldtani
képződmények bemutatása, azok a Bányafelügyelet hatáskörét érintő szempontok, melyeket
fi gyelmükb e aj ánlunk a k ö rnyez e ti v lzs gál at hrtalmának ö s sz eál ít ás ánál, .
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint Babót közigazgatási területén ftildtani felépítésből
ki fo yó a g v eszéIyeztet ett s é g ( fel s zínmo z gás -v eszél y) nin cs'
1

1

1

A Bányafelügyelőség véleményéra2l2005.(I.

11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet II. 2' g. pont

a|apján adta meg.

Veszprém, 2016. április 29.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és m
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