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Máriakálnok község Polgármesterének …………………. határozata a településszerkezeti
terv módosításáról
Máriakálnok község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3)
Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében - Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-Testületének előzetes
véleménye figyelembevételével – Máriakálnok község közigazgatási területének
területfelhasználási rendjét, és az annak érvényesülését elősegítő intézkedéseket a határozat
mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.
A településszerkezetet, a területfelhasználást, a jelentős közlekedési és infrastruktúra
hálózatok, a védő és védett területek térbeli rendszerét az e határozat
1. számú mellékletét képező Területfelhasználási terv módosítás, (jele: TSZ-J/M,
munkaszáma: Rp.I.150-28), és a
2. számú mellékletét képező területfelhasználási leírás tartalmazza.
A ……………………………. határozat 2. számú melléklete
A 146/1 hrsz-ú földrészlet terület-felhasználása falusias lakóterületről intézményi vegyes
területre változik.
A 235/4 hrsz-ú földrészlet terület-felhasználása kereskedelmi szolgáltató gazdasági területről
falusias lakóterület kategóriába kerül.
A 313 és a 314 hrsz-ú területek TSZ-J/M jelű településszerkezeti terven jelölt része
mezőgazdasági terület felhasználásba kerül.
A 082/37, 082/65, 082/66, 082/67 hrsz-ú gazdasági területek TSZ-J/M jelű területfelhasználási
terven jelölt része mezőgazdasági terület felhasználásba kerül, másik része falusias
lakóterületbe.

dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester

dr. Csanády Viktória
jegyző
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Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………………………… önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról
Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott  feladat- és hatáskörében eljáró Máriakálnok Község
Polgármestere, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (6) bekezdés 6. pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében
meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános előírások
1. §
(1)
Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak
alkalmazását.
a) A rendelet 1 számú melléklete:SZ-J jelű Szabályozási és övezeti terv,
Munkaszám: Rp.I.150-28
(továbbiakban SZ-J terv)
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya Máriakálnok község közigazgatási területére terjed ki.

(2)

A rendelet hatálya alá tartozó területet felhasználni, építési telket és területet alakítani,
továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével –
műtárgyakat és más építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani,
korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az
általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendeletben előírtaknak megfelelően
szabad.
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Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Alakítható legkisebb telekszélességnél a telekszélesség: a telek utcai határvonalának
mérete.
2. Az övezeti jel értelmezése:

területfelhasználási
elem

beépítési mód
(oldalhatáron álló,
szabadonálló, zártsorú)
megengedett
legnagyobb
épületmagasság (m)

megengedett
legnagyobb
beépítettség (%)
kialakítható
legkisebb
építési
telekszélesség
(m)

legkisebb kötelező
zöldfelület
(%)
kialakítható
kialakítható
legkisebb
legkisebb
építési
építési
telekmélység (m)
telekterület
(m2)

3. Kialakult beépítési mód: Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a fő funkciójú
épülettel beépített.
4. Kialakult beépítésű telektömb: Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a fő
funkciójú épülettel beépített.
5. Kialakult telekosztású telektömb: Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a az
övezeti előírásoknak megfelelően kialakított.
6. Kötelező szabályozási elem
Az SZ-J terv jelmagyarázatában megjelölt elemek.
7. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elem
Az SZ-J terv jelmagyarázatában megjelölt elemek.
8. Irányadó elem
Az SZ-J terv jelmagyarázatában megjelölt elemek.
9. Település védendő területe: lakóterület, üdülőterület, vegyes terület, zöldterület,
kereskedelmi, szolgáltató terület, különleges terület.
Szabályozási elemek
4. §
(1)

Kötelező szabályozási elemek
a)
a szabályozási vonal
b)
az építési övezetek határvonala
c)
az építési hely
d)
az építési vonal

(2)
A területfelhasználási egységek közötti határvonal és az övezeti határvonal –
amennyiben nem meglévő telekhatárra illeszkedik -, az övezet(ek)re meghatározott, a
telekméretekre vonatkozó előírásoknak megfelelően az SZ-J terven jelölthöz képest
elmozdítható.
(3)
A kötelező szabályozási elemek megváltoztatásához a szabályozási terv módosítása
szükséges.
(4)
Irányadó szabályozási elem, az azonos területfelhasználású és övezeti besorolású telkek
egymás közötti meglévő, vagy az irányadó telekhatár jellel jelölt, javasolt határvonala.
(5)

Az irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások keretei között megváltoztathatók.
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A telekalakítás szabályai
5. §
(1)
A beépítésre szánt területen telekalakítás csak építési telek alakítása céljából történhet.
Az újonnan kialakított és a telekalakítás után visszamaradó telek (telkek) mérete meg kell, hogy
feleljen az építési övezetre előírt telekméretnek.
(2)

A kialakítható legkisebb telek méreteit az övezeti előírások tartalmazzák.

(3)
A beépítésre szánt területen telket alakítani csak az érintett telket (telkeket) is magába
foglaló telektömbre kiterjedő telekalakítási terv alapján lehet akkor, ha
a) a telekalakítás osztatlan tömböt érint,
b) a már kialakult telekállapotú tömbben az SZ-J tervben megszüntető jellel jelölt
telekhatár módosításoktól el kívánnak térni.
(4)
A telekmegosztások iránya egyezzen meg az SZ-J terven irányadó telekhatár vonallal
jelölt telekalakítási irányokkal.
(5)
Falusias lakóterületen az új kialakítású lakó telektömbökben egy telek átlagos
maximális szélessége nem lehet nagyobb az övezetre előírt átlagos legkisebb telekszélesség
másfélszeresénél.
(6)
Lakó- és üdülő területfelhasználású területen a kialakult telekosztású telektömb
saroktelkei vagy a saroktelek a vele szomszédos telekkel együtt az övezeti jeltől eltérő mérettel
és módon is alakítható. Ebben az esetben a telekalakítás eredményeként létrejövő új építési
telek, valamint a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb területe 400 m2. A
telekalakítás eredményeként létrejövő új építési teleknek kiszolgáló lakóutcáról
megközelíthetőnek kell lennie. Amennyiben az új telek csak mezőgazdasági útról lesz
megközelíthető, a telekalakításra a saroktelek alakítás szabályai nem alkalmazhatók.
(7)
Lakó területfelhasználású területen a 20 méternél szélesebb telkek esetében nyeles telek
alakítható. A nyél legfeljebb 50 méter hosszú és minimum 3,0 méter széles lehet.
(8)
Rendezett a telek, ha a helyi építési szabályzat és az SZ-J terv szerint alakították ki a
kiszolgáló út és a telekméretek tekintetében. Nem feltétele a telek rendezettségének,
beépíthetőségének a telek kiszolgálását közvetlenül nem szolgáló út kialakítása. Az út
kialakításáig az érintett teleksávot a telek be nem építhető, a beépíthetőség és a zöldfelületi
arány számításánál figyelembe nem vehető részének kell tekinteni.
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A telek beépítésének általános szabályai
6. §
(1)
Az összevonásra, telekegyesítésre jelölt telkek közül a beépített telken – amennyiben az
a területfelhasználási egységre, vagy övezetre előírt legkisebb beépíthető telek paramétereinek
megfelel – a telekalakítás végrehajtása előtt épület építhető a meglévő telekre számított
beépíthetőségi határig úgy, hogy hátsókerti méretét – a telekalakítás végrehajtásáig – a meglévő
telek határától kell számítani.
(2)
A közterület-bővítéssel érintett építési telkek a közterület lejegyzése, a telekalakítás
végrehajtása nélkül is beépíthetők. Ez esetben az előkert mélységét a szabályozási vonaltól kell
számítani. A beépíthetőség és a zöldfelületi arány mértékének megállapításánál a közterület
bővítés vagy kialakítás végrehajtása utáni telekméretet kell figyelembe venni.
(3)

Beépítetlen telek csak az SZ-J terven jelölt telekalakítás végrehajtása után építhető be.

(4)
A kialakult telkek esetén, a telek akkor is beépíthető, ha az érintett telket magába
foglaló építési övezetre aláírt telekméreteknek nem felel meg. Ebben az esetben a telket magába
foglaló építési övezetre előírt beépítési szabályokat és az építményekre vonatkozó előírásokat be
kell tartani.
(5)
A már beépített építési telkeken, közterület-bővítés helybiztosítása céljából szabályozási
vonallal lehatárolt, a közterület felé eső telekrész, a telek beépítettségének számításánál nem
vehető figyelembe. Az építési hely határát a szabályozási vonaltól kell számítani. A
helybiztosítás nem minősül építési tilalomnak.
(6)

A be nem építhető teleksáv jellel megjelölt telekrészen épület nem építhető.
Létesítmények elhelyezésének általános szabályai
7. §

(1)
Amennyiben az SZ-J terv építési helyet jelöl, ott az épületeket az övezeti előírások
figyelembe vételével az építési helyen belül kell elhelyezni.
(2)
Amennyiben az SZ-J1 terv egyes tömbökben nem tartalmaz építési helyet, úgy az
épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elő-, oldal- és hátsókerti
méretek előírásai szerint kell meghatározni.
(3)
Amennyiben a helyi építési szabályzat vagy az SZ-J terv építési vonalat határoz meg,
arra az építési vonal felőli telekhatárhoz legközelebb álló épület (főépület) homlokzatának
illeszkednie kell, vagy attól a telek belseje felé legfeljebb 3 m-re állhat.
(4)
Az építési telken lévő, az elsődleges használatot jelentő, a fő funkciót magukban
hordozó épületek (továbbiakban: főépületek) homlokzatainak egymás közötti távolsága nem
lehet kevesebb az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasságnál.
(5)
A főépületek és egyéb épületek (továbbiakban: melléképületek) – az állattartó épületek
kivételével – közvetlenül egymáshoz csatlakoztatva – állattartó épületek esetén a
védőtávolságokra is figyelemmel – legalább 3,0 m-es távolság tartásával építhetők.
(6)

Utcai kerítés az SZ-J terv szerint meghatározott szabályozási vonalra építhető.
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Építési tilalmak és korlátozások
8. §
(1) A temető telkétől mért 50,0 m távolságon belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró
létesítmény (pl. vendéglátóhely) nem építhető.
(2)
Az oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények 50,0 m-es körzetében lévő
telekterületeken állattartó épület nem építhető.
(3)

Közlekedési létesítmények védőterülete
a) országos mellékutak külterületi szakaszának tengelyétől mért

50,0 – 50,0 m

(4)

Vízgazdálkodási területek védőterülete
a) kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás (Mosoni-Duna) 6,0-6,0 m széles parti sávja
b) egyéb vízfolyás, vízfelület, közcélú vízilétesítmény (Kálnoki-Duna ág) 3,0-3,0m széles
parti sávja
Az SZ-J terven vízfolyás parti sávja jellel jelölt területsávot parti sávként kell
fenntartani, azon építmény nem helyezhető el.

(5)

Közművek védőterülete
a) középfeszültségű elektromos szabadvezeték: a felfüggesztéstől függően a szélső
vezetékszáltól 5,0-5,0 m, vagy 2,5-2,5 m széles védőterülete
b) nagyközépnyomású gázvezeték: csőtengelytől mért 7,0-7,0 m széles védőterülete
c) középnyomású gázvezeték csőtengelytől mért 4,0-4,0 m széles védőterülete
d) A telkeket érintő szennyvíz gerincvezeték, ivóvíz gerincvezeték, távbeszélő földkábel,
optikai vezeték mellett építmény 2,0-2,0 m távolságon belül nem helyezhető el.

(6)

Régészeti lelőhely építési tevékenységgel történő érintése feltételekhez kötött.
Környezetvédelem
9. §

(1) Levegőtisztaság-védelmi besorolás:
a)
a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területei: kiemelten védett
b)
egyéb területek: védett I.
(2)

Vízvédelmi besorolás: I/2 kiemelten védett vízvédelmi terület.
A Máriakálnok – Kimle vízbázis előzetes hidrogeológiai védőterületén
123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben foglaltakat kell érvényesíteni.

a

(3)
Felszíni szennyeződésérzékenységi besorolás: felszíni szennyeződésre erősen érzékeny
terület.
(4)
A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m
távolságon belül nőivarú nyárfa nem ültethető.
(5)
A közigazgatási területen hulladéklerakó hely (hulladékudvar kivételével) nem
alakítható ki.
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Táj- és természetvédelem
10. §
(1) A Szigetközi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak felsorolását a
rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2)
A NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek felsorolását a
rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(3)
A Malom-szigeti felhagyott bányatavak környékét az Aranyos-szigeti roncsolt
felületeket a településrendezési tervben rögzített területfelhasználásnak megfelelően kell
rendezni.
(4)

A Kálnoki-Duna ágat élő vízfolyássá kell tenni.
Értékvédelem
11. §

(1) A helyileg védett értékek felsorolását a rendelet 2. függeléke tartalmazza
(2)
A településképi szempontból meghatározó területeket a településkép védelméről szóló
18/2012 (XII.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(3)
A helyi védelem elemeit a településkép védelméről szóló 18/2012 (XII.30.)
önkormányzati rendelet alapján az SZ-J terv tartalmazza.
(4)

A régészeti lelőhelyeket az SZ-J terv tartalmazza.
Zöldfelületek
12. §

(1) A gazdasági és különleges területfelhasználású területeken az övezeti előírásokban
kötelezően előírt zöldfelületet legkésőbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani.
Ezeken a területeken a zöldfelületek legalább 40%-án olyan magasra növő fákat kell ültetni,
hogy a megengedett legnagyobb építménymagassággal megépülő épületeket a kifejlett
egyed lombkorona szintje meghaladja.
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II. FEJEZET
Területfelhasználás az általános és a sajátos használat szerint
13. §
(1) A település igazgatási területének tagolódása:
a) beépített és beépítésre szánt terület,
b) beépítésre nem szánt terület.
(2)

Beépített és beépítésre szánt terület
a) Lakóterület
Falusias lakóterület
Kertvárosi lakóterület
b) Vegyes terület
Intézményi vegyes terület
c) Üdülő terület
Hétvégi házas üdülőterület
d) Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Egyéb ipari terület
e) Különleges terület
Temető
Sportpálya
Termálcentrum
Lovasbázis és mezőgazdasági major
Mezőgazdasági üzemi terület

(3)

FL
Lke
Vi
Üh
Gksz
Gip
KT
K SP
K TC
Kmg
Kmü

Beépítésre nem szánt terület
a) Zöldterület
Közpark
Közkert
b) Közlekedési és közműterület
Közút terület
Közműterület
c) Mezőgazdasági terület
d) Erdőgazdasági terület
e) Vízgazdálkodási terület
f) Természetközeli terület

Z KP
Z Kk
Köü
Kö
M
E
V
Tk
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
Lakóterület
14. §
(1) A lakóterület besorolása a sajátos használat szerint:
a) falusias lakóterület
Lf
(2)

A lakóterületi építési hely határai, ha az SZ-J terv nem jelöli:

Előkert
Oldalkert
Hátsókert

Beépített tömbben
Szabadonálló Oldalhatáron álló
kialakult
3,0 m
4,0 m
6,0 m (4,0 m)

Beépítetlen tömbben
Szabadonálló
Oldalhatáron álló
5,0 m
a megengedett legnagyobb
4,0 m
épületmagasság fele, de
legalább 3,0 m
6,0 m (4,0 m)

 amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb
A falusias lakóterület építési előírásai
15. §
(1) Telekméretek
a) A beépíthető legkisebb telek területe: 400 m2
b) A kialakítható legkisebb telek méreteit az övezeti előírások tartalmazzák.
c) A lakóterületen lévő telektömbök közúttal határolt saroktelkei és az ezekkel szomszédos
legfeljebb további két telek az SZ-J terven jelölttől eltérő mérettel és módon is
alakíthatók az alábbiak szerint:
d) A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el a 400 m2es területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos egy, vagy az azzal
szomszédos telek telekalakításba való bevonásával is
(2)

Épületek kialakítása
a) Pinceszinten lévő garázsba lehajtó rámpa az utca felől abban az esetben létesíthető, ha
az utcai telekhatártól a gépkocsi bejárat homlokzati síkjáig a telek utcai határától
legalább 8,0 m távolság biztosítható.
b) Loggia, erkély utcai homlokzaton akkor létesíthető, ha az utcai homlokzat síkjáig a telek
utcai határától legalább 8,0 m távolság biztosítható.

(3)
A lakóövezetben, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek
telkenként elhelyezhető:
főépületként
a) legfeljebb két lakás, akár egy épületben, akár különálló épületekben.
b)
önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló
kereskedelmi, vendéglátó létesítmény
c)
a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró,
a település többi lakótömbjében szokásos mértékű gépjármű és személyforgalmat
meg nem haladó vonzású, legfeljebb egy lakóteleknyi területet igénylő kisipari,
kisüzemi (mezőgazdasági vagy ipari) épület
melléképületként
a) lakó, kereskedelmi, vendéglátó funkciót kiegészítő gépjármű. és egyéb tároló,
b)
állattartó épület
c)
kisipari műhely
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(4)
A telkeken a melléképületek csak lakó-, kereskedelmi, vendéglátó, kisüzemi épület
megléte, vagy egyidejű építése esetén építhetők.
(5)
A lakóövezet egyéb tömbjeiben kisipari, kisüzemi létesítmény csak lakóépület megléte,
vagy egyidejű építése esetén építhető.
(6)
Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb a
főépületek építhetők.
(7)
Egyéb épület, építmény – kivéve a gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait – az
építési helyen belül az előkerti határvonaltól mérten 10,0 m-en túl építhető, az OTÉK 31.§. /4/
bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve.
(8)
Önállóan épült kisüzemi termelő, tároló létesítmény utcai homlokfalának az utcai
telekhatártól való távolsága nem lehet több 8,0 m-nél.
(9)
Oldalhatáron álló beépítésnél a 18,0 m-nél keskenyebb telken a főépületnek az építési
hely beépítési határán, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell állnia.
(10)
Az oldalhatáron álló építési hely – beépítetlen tömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az
északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron áll, kivéve, ha az SZ-J terv
másként jelöli. Már többnyire beépült tömbben, az építési oldalhatár a tömbre jellemző beépítési
oldal.
(11)
Az oldalhatáron álló beépítési módú tömbben, kialakult beépítés esetén, amennyiben
egy telek mindkét oldalhatárához hozzáépültek a szomszédos telkek épületei, az érintett telek
szabadonállóan építhető úgy, hogy a tömb beépítési oldalát jelentő oldalhatártól legalább 1,0 m,
a másik oldalhatártól legalább 3,0 m távolságot kell biztosítani.
(12)

Saroktelek megosztásából létrejövő új beépítetlen telkek építési helyének határai:

Ha a telek utcai szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a telek mélysége (fekvőtelek esetén),
az építési hely szabadon álló.
építési
határa

előkert
oldalkert
hátsókert

hely ha a megosztásából létrejövő új
beépítetlen telek hátsókerti
határa a tömbben lévő telkek
azon oldalhatára, amelyiken az
épületek állnak
3,0m
6,0m
0m

ha a megosztásából létrejövő új
beépítetlen telek előkerti határa a
tömbben
lévő
telkek
azon
oldalhatára, amelyiken az épületek
állnak
0m
6,0m
4,0m

Ha a telek utcai szélessége kisebb, mint a telek mélysége, az építési hely oldalhatáron álló a
tömbre jellemző beépítési oldalhatárra illeszkedve
építési hely határa
előkert
oldalkert
hátsókert

kialakult, vagy 5,0 m,
6,0 m
4,0 m
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(13)
Az Lf1 jelű építési övezetben (Wass Albert utca) főépületként csak lakóépület építhető.
Melléképületként csak a lakó funkciót kiegészítő gépjármű és egyéb tároló helyezhető el.
Telken belüli kötelező fásítást kell létrehozni az SZ-J jelű tervlapon jelölt helyen 20,0 méter
mélységben. A zöldfelület telepítésénél az őshonos fafajokat kell előnyben részesíteni. 100m2enként egy darab nagy lombkoronájú fa telepítendő.
(14)
Az Lf2 jelű építési övezetben (Wass Albert utca) főépületként lakóépület, kerékpáros és
vízi turizmushoz kapcsolódó idegenforgalmi, szolgáltató épületek helyezhető el.
Melléképületként a fő funkciót kiegészítő gépjármű és egyéb tároló helyezhető el.
Vegyes terület
16. §
(1) A vegyes terület besorolása a sajátos használat szerint:
Intézményi vegyes terület
(2)

Vi

A vegyes területi építési hely határai, ha az SZ-J terv nem jelöli:

Kialakult beépítésű
telektömbben
Szabadonálló
Előkert
Oldalkert
Hátsókert

Beépítetlen tömbben

Oldalhatáron álló
kialakult

3,0 m

Szabadonálló
5,0 m
a megengedett legnagyobb
épületmagasság fele, de
legalább 3,0 m
6,0 m (4,0 m)

4,0 m
6,0 m (4,0 m)

Oldalhatáron
álló
4,0 m
-

 amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb
(3)
Az intézmény vegyes terület igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
Az intézmény területen elhelyezhető épület – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) hitéleti és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(4) A terület telkein a (2) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt rendeltetésű épületben a tulajdonos,
a használó és a személyzet számára szolgáló lakás alakítható ki. Önálló lakóépület nem
építhető.
Gazdasági terület
17. §
(1) A gazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint
a) kereskedelmi, szolgáltató terület
Gksz
b) ipari terület
Gip
(2)

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési előírásai
a) A kereskedelmi, szolgáltató területen a nem alapfokú települési igények kielégítésére
szolgáló, jelentéktelen mértékben zavaró hatású kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató,
szállásadó és termelő létesítmények építhetők.
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b) A terület telkein egy, a létesítmény működtetéséhez szükséges lakás építhető a
gazdasági épületben elhelyezve.
c) Amennyiben az övezeti előírások megengedik, a területen lakóépület a gazdasági
épülettől különállóan is építhető.
(3)

Az ipari gazdasági terület építési előírásai
a) Az egyéb ipari területen kis és közepes méretű termelő és raktár épületek építhetők. Az
iparterületen folytatható tevékenységi csoportok:
élelmiszeripar
textilipar: textilruházat gyártása
lábbeli gyártása
fafeldolgozás
fémfeldolgozási termék gyártása
mezőgazdasági gép gyártása
híradástechnikai termék gyártása
bútorgyártás
járműjavítás
építési betontermék gyártása
előre kevert beton gyártása
egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
b) Az egyéb ipari gazdasági terület határán a zaj kibocsájtási és egyéb környezetvédelmi
paramétereknek a lakóterületre előírt paramétereknek meg kell felelni.

(4)
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi és az ipari gazdasági terület építési hely
határai, ha az SZ-J terv nem jelöli:

Előkert
Oldalkert
Hátsókert

Beépített tömbben
Szabadonálló
kialakult
a megengedett legnagyobb épületmagasság
értékének fele
6,0 m

Beépítetlen tömbben
Szabadonálló
országos közút felől 10,0 m,
egyéb út felől 5,0 m
a megengedett legnagyobb
épületmagasság értékének fele

Különleges terület
18. §
(1) A különleges terület besorolása a sajátos területhasználat szerint
a) temető
b) sportpálya
c) termál centrum
d) lovasbázis és mezőgazdasági major
e) mezőgazdasági üzemi terület
(2)

A temető területén a sírkert és kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(3)
A sportterületen a községi sportpálya és a sporttal kapcsolatos szolgáltató, kiszolgáló
létesítmények helyezhetők el.
(4)
A lovasbázis és mezőgazdasági major övezetben mezőgazdasági major gazdasági
építményei, lovasbázis gazdasági építményei és az ezeket működtetők számára lakások,
valamint a lovasbázis látogatói számára szállásférőhelyek, és vendéglátó építmények építhetők.
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(5)
A lovasbázis és mezőgazdasági major övezetének telkein, az eltérő területfelhasználású
területtel érintkező telekhatárai mentén, kivéve, ahol az, meglévő épület, burkolat vagy műtárgy
területére esne legalább 5,0 m széles takaró-védőfásítást kell létrehozni.
(6)

A mezőgazdasági üzemi területen mezőgazdasági üzemi építmények építhetők.

(7)
A mezőgazdasági üzemi terület eltérő területfelhasználású területtel érintkező
telekhatárai mentén, kivéve, ahol az, meglévő épület, burkolat vagy műtárgy területére esne
legalább 5,0 m széles takaró-védőfásítást kell létrehozni.
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Malomdűlő területére vonatkozó sajátos építési előírások
19. §
(1) Malomdűlő településrész lehatárolását a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza
(2)

Malomdűlői lakóterület
Lf
a) A malomdűlői lakóterület besorolása sajátos használat szerint: falusias lakóterület
b) A lakóterületen főépületként csak egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető.
Kistermelői állattartó épületek – a védőtávolságok betartásával – elhelyezhetők.
c) Az épületeket az ÉNy-i oldalhatárra kell építeni.
d) Övezeti előírások
beépítési mód:
oldalhatáron álló
megengedett legnagyobb beépítettség:
30%
kialakítandó legkisebb zöldfelület:
50%
megengedett legnagyobb építménymagasság:
4,5 m
kialakítható legkisebb telekszélesség:
16,0 m
kialakítható legkisebb telekmélység:
kialakult
elő-, oldal-, hátsókert SZ-J terv szerint, vagy
előkert:
5,0 m
oldalkert:
4,5 m
hátsókert:
15,0 m

(3)

Üdülőterület
Üh
a) Az üdülőterület besorolása sajátos használat szerint: hétvégi házas üdülő terület
b) Az üdülőépületek elhelyezésére szolgáló övezetben (Üh) két üdülőegységes, földszintes
üdülőépületek és tárolóépületek építhetők. Az üdülőépületek tetőtere beépíthető.
c) A fő feltáró úttól (081, 2051 hrsz) keletre eső terület övezeteinek legalább 12,0 m széles
úttal feltárt saroktelkein a területet igénybe vevők alapellátását szolgáló kereskedelmi,
ellátó, szolgáltató építmények építhetők.
d) Övezeti előírások
beépítési mód: szabadonálló, kivéve a már oldalhatáron állóan beépített, vagy
akként megkezdett építkezést. Ez esetekben a meglévő (megkezdett) épület
bővítése az eredeti épület folytatásában lehetséges.
megengedett legnagyobb beépítettség: 20%
kialakítandó legkisebb zöldfelület: 60%
megengedett legnagyobb épületmagasság: SZ-J terv szerint
kialakítható legkisebb telekszélesség: 16,0 m
kialakítható legkisebb telekmélység: 30,0 m vagy kialakult (jele: K)
kialakítható legkisebb telekterület: 720 m2
előkert: 5,0 m
oldalkert: 3,0 m (oldalhatáron álló beépítésnél 6,0 m)
hátsókert: 6,0 m
A szomszédos telkeken álló épületek egymást fedő homlokzatainak távolsága
legalább 6,0 m, kivéve az egymás melletti oldalhatáron állóan és szabadonállóan
beépíthető telkeket, ahol az oldalhatáron álló beépítési oldali épülethomlokzat és a
szomszédos szabadonálló épület homlokzata közötti távolság legalább 4,0 m lehet.
Az egy építési telken álló épületek egymástól való távolsága nem lehet kevesebb
6,0 m-nél.
(kivéve, ha az SZ-J terv másként jelöli)
e) Az üdülőépületek alá pinceszint csak az ÉDU-VIZIG előzetes beleegyezésével építhető.
f) Az üdülőépületek megengedett legnagyobb utcai homlokzatszélessége 7,20 m lehet. Az
épületen – az utcai homlokzatsíktól legalább 3,0 m távolságban keresztszárny építhető. Az
épület tagolását a tető tagolásával követni kell. Az épületek padlóvonala  0,00 és +0,60 m
között lehet. 0,00 = 118,50 m Bf.
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g) Saroktelek esetén a megengedett legnagyobb utcai homlokzatszélességet (7,20 m) csak
rövidebb telekhatár felé eső homlokzaton kell betartani.
h) A legnagyobb utcai homlokzatszélesség megkötést nem kell alkalmazni olyan saroktelek
beépítése esetén, ahol az egyik előkerti beépítési határvonaltól számított 10 méteres
mélységben sincs 7,2 méteres beépíthető szélesség.
i) Saroktelek megosztásából létrejövő új beépítetlen telkek építési helyének határai:
Ha a telek utcai szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a telek mélysége (fekvőtelek esetén),
az építési hely szabadon álló.
építési
hely
határa

ha
a
megosztásából
létrejövő új beépítetlen
telek hátsókerti határa a
tömbben lévő telkek azon
oldalhatára, amelyiken az
épületek állnak

ha a megosztásából létrejövő új
beépítetlen telek előkerti határa
a tömbben lévő telkek azon
oldalhatára,
amelyiken
az
épületek állnak

előkert
oldalkert
hátsókert

3,0m
6,0m
0m

0m
6,0m
4,0m

Ha a telek utcai szélessége kisebb, mint a telek mélysége, az építési hely oldalhatáron álló a
tömbre jellemző beépítési oldalhatárra illeszkedve
építési hely határa
előkert
oldalkert
hátsókert

kialakult, vagy 5,0 m,
6,0 m
4,0 m

j) Az üdülőházas terület intézményi övezetében (Üh Int jelű övezetben) az üdülőterületet
igénybe vevők ellátására szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, ellátó intézmények
helyezhetők el.
k) Övezeti előírások
beépítési mód: szabadonálló
megengedett legnagyobb beépítettség:
30%
kialakítandó legkisebb zöldfelület:
40%
megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
kialakítható legkisebb telekszélesség:
16,0 m
kialakítható legkisebb telekmélység:
30,0 m
kialakítható legkisebb telekterület:
720 m2
előkert:
10,0 m
oldalkert:
3,0 m
hátsókert:
10,0 m.
l) Az üdülőházas terület védőfásítás övezetében (Üh VF jelű övezet) háromszintes (fa, magas
cserje, alacsony cserje), legalább 30 m széles védőfásítást kell létrehozni. A növényzet
legalább 30%-a fenyő legyen. A lombhullató fák a tájra jellemző növényfajok közül
kerülhetnek ki.
m) A hétvégi házas üdülőterületnek a Mosoni-Duna parti sávjával határos, erdőként
nyilvántartott területből üdülőtelekké alakított telkein és ahol az SZ-J terv telken belüli
kötelező fásítást jelöl a 46/1997. (XII.29.) Korm. rendeletben előírtakon túl építési

21
engedély köteles a kertépítési tevékenység. E telkeken az épületek használatba vételének
feltétele a kert megépítése.
Az építési engedélyezési eljárásban a Szigetközi TK közelsége miatt az illetékes
természetvédelmi igazgatóságot érintett hatóságként kell kezelni.
n) A hétvégi házas üdülőterületnek a Mosoni-Duna parti sávjával határos, erdőként
nyilvántartott területből üdülőterületté alakított telkein épület építésével egyidőben
legalább az előírt kialakítandó legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő nagyságú
területen, ezen belül kötelezően az elő, oldal és hátsókerti területen, a tájra jellemző
őshonos fa és cserjefajok legalább 70%-os dominanciájával, legalább 50%-os lombkorona
záródású kertet kell létesíteni.
o) Az SZ-J terven jelölt területen háromszintes (fa, magas cserje, alacsony cserje) 70%-ban
őshonos fa és cserjefajokból álló takarófásítást kell létesíteni legalább az épületek
építésével egyidőben.
(4)

Zöldterület

Z Kp

a) A zöldterületen játszó-, sport- és pihenőhelyek alakíthatók ki, kerti építmények helyezhetők
el. A közpark tóparti részén, a partéltől legalább 10,0 m-re egy közösségi horgászház
építhető. A horgászház legnagyobb megengedett építménymagassága 3,5 m, megengedett
legnagyobb alapterülete 80,0 m2.
b) A közterületi zöldfelületeken a Szigetközre jellemző őshonos fa és cserjefajokat kell
elsősorban alkalmazni.
c) Az üdülőterületen termős nyárfa nem ültethető, a meglévőket fokozatosan ki kell vágni.
d) Az üdülőterületi utcákat legalább egy oldalon fásítani kell.
(5)

Erdőterület

E

a) Védelmi célú erdő
E VE
A védelmi célú erdők területén közművezeték nem építhető.
b) Közjóléti erdő
E KJ
A közjóléti erdőben az erdő használatát elősegítő erdei építmények (esőbeálló, pad,
asztal, hulladékgyűjtő) helyezhetők el, gyalogutak építhetők ki.
(6)

Vízgazdálkodási terület

VT

a) A területbe tartozó kavicsbányatavak területén a partélhez kapcsolódóan legfeljebb 20 mként horgászállások létesíthetők.
b) A vízfelület körül kerítés nem létesíthető.
(7)

Közlekedési terület
a)
b)
c)
d)

Köu

Gyűjtőút
Köu GY: 16,0 m szabályozási szélességgel
Kiszolgáló út
Köu:
SZ-J terv szerinti szabályozási szélességgel
Gyalogút
K
GYA: SZ-J terv szerinti szabályozási szélességgel
Az 1406. számú közútról telek nem tárható fel.
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(8) Közműellátás
A hétvégi házas üdülőterület épületeit a használatba vétel időpontjáig el kell látni:
a) - közüzemi villamos energiával
b) - közüzemi ivóvíz vezetékkel
c) - zárt szennyvíztározóval
d) - csapadékvíz elvezetésére (elszikkasztására) szolgáló nyílt árokkal.
(9)

(10)

Környezetvédelem
a) A kavicsbánya tavak partját partvédő növényzettel kell betelepíteni.
b) A fákat lehetőség szerint meg kell őrizni, az üdülő épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a
lehető legkevesebb fát kelljen kivágni.
c) Az elbontott állattartó épületek és a trágyatároló helyek területén és környezetében
üdülőtelek csak abban az esetben alakítható, ha laboratóriumi talajszennyezettségi
vizsgálattal igazolt a talajban lévő szennyezőanyagok határérték alatti koncentrációja.
d) Az 1406. számú (Máriakálnok-Mosonmagyaróvár) közút mellett a közúti közlekedésből
származó zaj elleni védelemül legalább 30 m széles védőfásítást kell létrehozni.
Építési tilalmak és korlátozások
a) A Mosoni-Dunával határos telkeken új épület csak a partél pontos kitűzése után helyezhető
el.
b) Az 1406. sz. közút tengelyéhez üdülőépület – zajvédelmi okokból – 55,0 m-nél közelebb
nem kerülhet.
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Aranyos-sziget területére vonatkozó sajátos építési előírások
20. §
(1) Aranyos-sziget településrész lehatárolását a rendelet 4. számú függeléke tartalmazza
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A szabályozott terület területfelhasználása:
különleges terület, termálcentrum
kertvárosias lakóterület
kereskedelmi, szolgáltató terület
közlekedési terület
természetközeli terület
erdőterület
mezőgazdasági terület

(3)

Termálcentrum
KTC
a) A termálcentrum területén nagytérségi vonzású, termálvízre alapozott sport, szabadidős,
kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató létesítmények, valamint a létesítmény
tulajdonosa, és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el.
b) A terület megengedhető legnagyobb egyidejű terhelhetősége 100 fő/ha, melybe nem kell
beleszámítani az élményfürdő befogadóképességének 75%-át.

(4)

KTC1 építési övezet előírásai
beépítési mód:
szabadon álló
alakítható legkisebb telek:
SZ-J terv szerint
megengedett legnagyobb beépítettség:
30%
kialakítandó zöldfelület minimuma:
50%
megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,0 m
kivéve az élményfürdő csúszdai építményeit, amelynek megengedett
legnagyobb épületmagassága 30,0 m
az építési hely határa: a közterületi telekhatártól mérten 15,0 m
a nem közterületi telekhatártól mérten 10,0m.
egyéb: Az építési övezetben a védőterületként megjelölt terület legalább
60%-át zöldfelületként kell fenntartani.

(5)

Az építési övezet telkeit el kell látni:
a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvíz vezetékkel,
c) közüzemi szennyvízvezetékkel.

(6)

Kertvárosias lakóterület
Lke
a) Az Lke1 jelű építési övezetben telkenként, főépítményként egy darab, legfeljebb kétlakásos
lakóház, melléképítményként egy darab tároló (gépkocsi, szerszám) épület építhető.
b) Az Lke2 és az Lke4 jelű építési övezetekben telkenként, főépületként egy darab egylakásos
vagy egy darab kétlakásos lakóépület építhető, egyéb épület nem helyezhető el.
c) Az Lke3 jelű építési övezetben telkenként, főépítményként egy darab, kereskedelmi,
szolgáltató épület építhető. A főépítményben egy lakás kialakítható. Melléképítményként
egy darab tároló (gépkocsi, szerszám) épület építhető.
d) Az Lke Kp jelű övezetben sport és vendéglátó rendeltetésű, valamint a terület fenntartását
szolgáló épületek, kerti építmények építhetők el.
e) Az Lke4 jelű övezet telkeinek, SZ-J terven „a telek be nem építhető területe” jellel jelölt
részén épület nem helyezhető el.
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f) A lakóterület építési telkeit el kell látni közüzemi villamos energia vezetékkel, közüzemi
ivóvíz vezetékkel, közüzemi szennyvízvezetékkel.
g) A terület közlekedési kiszolgálására magánutak létesíthetők.
h) A kiszolgáló magánutak kiépítésének minimális követelményei:
Lu1 jelű lakóterületi kiszolgáló utak:
legalább 12,0m széles útterület szélesség
legalább 5,5m széles útburkolat
legalább egyoldali, 1,5m széles járda
zárt, vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer
legalább egyoldali közvilágítás
Lu2 jelű lLakóterületi kiszolgáló utak Lu2
legalább 12,0m széles útterület szélesség
legalább 4,5m széles vegyeshasználatú útburkolat
zárt, vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer
legalább egyoldali közvilágítás
Lugyal jelű lakóterületi gyalogút:
legalább 5,0m széles útterület szélesség
legalább 2.0m széles járdaburkolat
zárt, vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer
közvilágítás
i) A kertvárosi lakóterületen lévő telektömbök közforgalmi kiszolgáló úttal határolt
saroktelkei és az ezekkel szomszédos legfeljebb további két telek az SZ-J terven jelölttől
eltérő mérettel és módon is alakíthatók az alábbiak szerint:
j) A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el a 400 m2-es
területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos egy, vagy az azzal
szomszédos telek telekalakításba való bevonásával is
k) A kertvárosias lakóterületen a telkek korlátozás nélkül összevonhatók.
(7)

Kereskedelmi, szolgáltató terület,
Gksz
a) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben nem zavaró hatású kiszolgáló,
kereskedelmi létesítmények helyezhetők el
b) A Gksz övezet építésielőírásai
beépítési mód:
szabadon álló
alakítható legkisebb telek:
2000
megengedett legnagyobb beépítettség:
40%
kialakítandó zöldfelület minimuma:
40%
megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m
az építési hely határa:
SZ-J terv szerint

(8)

Természetközeli terület
Tk
A természetközeli területen építmény nem építhető. A területen található füzes mélyedést
érintetlenül kell hagyni. A nádas részt nem szabad törmelékkel feltölteni vagy
kavicskivételre használni.
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(9)

Erdőterület
E
a) Közjóléti erdő
E Kj
b) A közjóléti erdőben az erdő használatát elősegítő erdei építmények (esőbeálló, pad, asztal,
hulladékgyűjtő) helyezhetők el, gyalogutak építhetők ki.
c) Az övezet telkein épület nem építhető.

(10)

Mezőgazdasági terület
MG
a) A területen a mezőgazdasági termelés folytatásához szükséges gazdasági épületek,
(géptároló szín, a saját területen megtermelt termény és takarmány tárolására szolgáló
épület, állattartó épület) továbbá, ha az ott folyó tevékenység indokolja lakóház építhető.
b) A gazdasági épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 6,0 m, a lakóházé 4,5
m, a tetőtér beépíthető.
c) A területen nagy energia és vízfogyasztású, valamint nagy külső forgalmat indukáló
létesítmény nem helyezhető el.
d) A beépíthető földrészlet legalább 1,0 ha területű, egyik oldala legalább 80,0 m. A
földrészlet megengedett legnagyobb beépítettsége 3%, ebből legfeljebb 1,2%-ot foglalhat
el a lakóház.
e) A lakóházzal és gazdasági épületekkel már beépített telkeken, amelyek nem érik el az előírt
telekméretet, a jelenlegi használatnak megfelelő, a jelenlegi beépítettséget nem növelő
építmények, épületek építhetők.

(11)

Közlekedési terület
KÖu
a) Az SZ-J terven szabályozott terület gépjárműves megközelítése csak az 1406 jelű
Máriakálnok-Mosonmagyaróvár országos összekötő útról lecsatlakozó önkormányzati
kiszolgáló közutakról és az azokhoz kapcsolódó magánutakról engedélyezhető.
b) Az 1406 jelű úthoz a kiszolgáló közút csatlakozási pontjai az 1+330 és az 1+789 közúti
szelvény.
c) Az 1406. számú utat a Mosoni-Duna hídjától az 1+789 szelvényig tartó szakaszon
belterületi jellegűre kell kiépíteni.
d) A kiszolgáló közutak kiépítésének minimális követelményei:
6,0m széles útburkolat
egyoldali, 2,25m széles járda
egyoldali fasor
zárt, vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer.

(12)

Környezetvédelem
a) Az 1406. számú út tengelyétől mért 55,0 m távolságon belül közlekedési zaj ellen védendő
létesítmény nem helyezhető el.

(13)

Értékvédelem
a) A szabályozott területen régészeti lelőhely található.

(14)
a)
b)
c)
d)
e)

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény és a GYMSM TRT, SZ-J terven szabályozott területet érintő övezetei:
Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség védelmi terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete
Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
Zöldterület
21. §
(1) A zöldterületbe a közparkok és közkertek tartoznak.
(2)
A zöldterület legfőbb alkotóeleme a növény, ezért a zöldterületeket funkciójuknak
megfelelően magas díszértékű növényzettel be kell ültetni, s megfelelő módon fenntartani.
(3)
A búcsújáróhely a kegykápolna körüli parkterület, a parkot a búcsújáróhely funkciónak
megfelelően kell megépíteni, fenntartani. A területen a parkot felkeresők számára szociális épület
építhető.
(4)

A díszkertben épület nem építhető, csak köztéri dísztárgyak helyezhetők el.

(5)

A fásított téren épület nem építhető.

(6)
A játszótéren épület nem építhető, a melléképítmények közül a kerti építmények
helyezhetők el.
Közlekedési terület
22. §
(1) Közlekedési területek az SZ-J tervlapon e célra megjelölt területek.
a) A beépített és beépítésre szánt területeken
gyűjtőutak:
meglévő szabályozási szélességgel (Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca)
meglévő szabályozási szélességgel és az SZ-J1 tervlapon jelölt közterületi
korrekciókkal (Rákóczi Ferenc utca)
22 m-es szabályozási szélességgel (Magyaróvár-Rév felé vezető út belterületi
szakasza)
16 m-es szabályozási szélességgel (a malomüdülői területen az 1406. sz. úttól a
Mosoni-Duna Rév felé vezető út belterületi szakasz.)
lakóutcák: (meglévő szabályozási szélességgel és az SZ-J tervlapon jelölt
közterületi szélességgel)
gyalogos-kerékpáros közök (meglévő szabályozási szélességgel)
b) A beépítésre nem szánt területen
mellékutak:
meglévő, megmaradó szabályozási szélességgel (Máriakálnok-Magyarkimle
településközi út, a Máriakálnok-Arak településközi út)
22 m-es szabályozási szélességgel (az 1406. sz. Mosonmagyaróvár-Máriakálnok
összekötőút)
20 m-es szabályozási szélességgel ( Máriakálnok-Rév-Magyaróvár /Kálnoki út/
településközi út)
16 m-es szabályozási szélességgel (Malomdűlő és Mosoni-Duna Rév közötti út.)
(2) A közlekedési területeken a mintakeresztszelvényeken ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal
egyenértékűnek tekinthető útépítési elemeket, fasorokat kell kialakítani.
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Mezőgazdasági terület
23. §
(1) Mezőgazdasági terület az SZ-J jelű terven M jellel jelölt terület.
a) Általános termelési övezet
M
Á
Az övezetben épület nem építhető, csak az OTÉK 32. §-ban felsorolt létesítmények
helyezhetők el.
b) Gazdálkodási övezet
M
G
Az övezetben az alövezetekre előírt földrészletparaméterek figyelembe vételével a
mezőgazdasági termelés folytatásához szükséges gazdasági épületek, /géptároló szín, a
saját területen megtermelt termény és takarmány tárolására szolgáló épület, állattartó
épület/ továbbá, ha az ott folyó tevékenység indokolja lakóház építhető.
Állattartó épület elhelyezésénél a rendelet 9.§. /3/ bekezdés előírásait is figyelembe kell
venni. A gazdasági épületek max. építménymagassága 6,0 m, a lakóház max.
építménymagassága 4,5 m, a tetőtér beépíthető.
Az övezetben nagy energia és vízfogyasztású, valamint nagy külső forgalmat indukáló
létesítmény nem helyezhető el.
Az épületeket a földrészlet határától legalább 10,0 m-re lehet építeni.
ba)

GI jelű alövezet
Az alövezetben a beépíthető földrészlet legalább 1,0 ha területű, egyik oldala legalább
80,0 m. A földrészlet max. beépíthetősége 3%, ebből max. 1,2%-ot foglalhat el a
lakóház.

bb)

GII jelű alövezet
Az alövezetben a beépíthető földrészlet legalább 5,0 ha területű, egyik oldala legalább
100,0 m. A földrészlet max. beépíthetősége 1%, ebből a lakóház max. 0,4%-ot
foglalhat el.

bc)

GIII jelű alövezet
Az alövezetben a beépíthető földrészlet legalább 15,0 ha területű, egyik oldala
legalább 200,0 m. A földrészlet max. beépíthetősége 0,4%, ebből a lakóház max.
0,2%-ot foglalható el.

bd) Bármely alövezetben a lovasturizmust kiszolgáló létesítmények (lóistállók,
lovarda) és a tulajdonos, vagy a személyzet ottlakását biztosító lakóház számára
alakítható legkisebb földrészlet 2,0 ha, amelynek beépíthetősége legfeljebb 3,0%.
c) Kiskertek övezete:

M

K

ca.) Az övezetbe az Aranyos-szigeti kertek tartoznak. A 720 m2-t elérő, vagy azt
meghaladó területnagyságú, legalább 12,0 m széles földrészleteken, amennyiben
azok nem szántó művelési ágban nyilvántartottak, egy darab, legfeljebb 3,5 m-es
építménymagasságú gazdasági épület építhető, állattartó épület építésének
kizárásával, a földrészlet max. 3%-nak beépítésével. Az épületet a földrészlet
határaitól legalább 3,0 m-re kell elhelyezni.
cb.) Az övezetbe tartózó, szántó művelési ágban nyilvántartott földrészletek 1500 m2
területnagyságtól építhetők be a ca., pontban foglaltak szerint.
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d) A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények övezete: M
Ü
Az övezetben a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények (terménytároló,
géptároló, takarmánytároló) helyezhető el. A beépíthető legkisebb földrészlet 1,0 ha,
amelynek oldalszélessége legalább 80,0 m. A földterület maximális beépíthetősége 5%, az
épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 6,0 m.
Az épületeket a földrészletek határától legalább 10 m-re lehet építeni.
e) Vízparti létesítmények
A Mosoni-Duna mellett – a Szigetközi TK területén kívül – a vízfelületet használók
számára horgászegyesületekként egy horgászház építhető. A horgászház számára
legfeljebb 1000 m2 területű köz- vagy magánútról megközelíthető telket kell alakítani,
amelynek legnagyobb megengedett beépítettsége 15%. A horgászház megengedett
legnagyobb építménymagassága 3,5 m lehet.
Erdőterület
24. §
(1) Erdőterület az 1500 m2-nél nagyobb területű, a földhivatali ingatlan-nyilványtartási térképen
erdőként nyilvántartott, valamint az SZ-J terven E jellel jelölt terület.
(2)
Övezetek
a) Elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdők övezete: E G
Az övezetben az erdőműveléshez szükséges építmények helyezhetők el. Az épületek
megengedett legnagyobb építménymagassága 3,5 m, az épületek számára alakított telek
maximális beépíthetősége 20%.
b) Elsődlegesen védelmi célú erdők övezete: E V
Az övezetbe a Szigetközi TK erdőterületei tartoznak. Az övezetben épület nem építhető.
Vízgazdálkodási terület
25. §
(3)

Vízgazdálkodási terület:
VT
A területbe a Mosoni-Duna és a Kálnoki-Dunaág medre és partja tartozik.
A területen csak a vízügyi jogszabályokban megengedett építmények helyezhetők el.
A beépítésre nem szánt területen építhető épületek szabályozása
26. §

(1)
Az épületek építőanyaga, építészeti formái a táj építészeti hagyományainak megfelelőek
legyenek.
(2)

Az M G övezet gazdasági épületei lapostetősek is lehetnek.
A lakóépületek és az M K jelű övezet gazdasági épületei, valamint a horgászházak csak
magastetővel épülhetnek.
A tető hajlásszöge 35-45 között legyen.
Magastető fedésére hullámpala nem használható, ajánlott a cserép, vagy épületjellegtől
függően a nádfedés.
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A beépítésre nem szánt területek közművesítése
27. §
(1) A lakásként, pihenőházként, munkahelyként használt épületeket a használatba-vétel
időpontjára el kell látni közműves villamos energiával, közműves ivóvíz vezetékkel, zárt
szennyvíztárolóval
Közműterület
28. §
(1) Közműterület a Kö jelű terület: víztorony
(2)

A közműves ivóvíz hálózatot a 35/1996.(XII.29.) BM rendelet 1. sz. melléklete 47.§. /1/ és
49.§. /1/-/3/ bekezdésére is figyelemmel kell kialakítani.

(3)

A közterületeken, közlekedési területeken a közmű vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy a
területen a védőtávolságok betartásával legalább az alábbi közművek elhelyezhetők
legyenek:
föld alatt: ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték, gázvezeték, távbeszélő földkábel
föld felett: villamos energia vezeték, telefon vezeték, kábel TV vezeték, nyílt csapadékvíz
elvezető árok

III. FEJEZET
Záró rendelkezések
29. §
(1) Jelen rendelet …………………. lép hatályba.
(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Máriakálnok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Máriakálnok Építési Szabályzata és a Szabályozási
Terv jóváhagyásáról szóló 3/2000 (II. 16.) önkormányzati rendelete és annak módosításai.
dr Tóásóné Gáspár Emma
polgármester

dr. Csanádi Viktória
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Máriakálnok, 2021. …………………………...
dr. Csanádi Viktória
jegyző
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1.

függelék az ………………………………önkormányzati rendelethez

Természeti értékek
/1/

/2/

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai:
02; 03/5, 03/7, 03/9; 05/10, 05/11, 05/12, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/20,
05/21, 07, 08, 010/2, 016, 020, 021/17, 021/18, 030/11, 033/5, 033/7, 036, 037, 038/3,
038/31, 038/46, 038/47, 038/48, 040/2, 041/1, 041/2, 048/1, 048/4, 060/12, 061, 063,
064/35-36, 068/11, 079/7, 080, 088/3-4, 095, 098/2, 099/1, 099/3.
NATURA 2000 védettségű területek:
a. Kiemelt jelentőségű madárvédelmi területek:
02, 03/5, 03/7, 03/9, 05/2, 05/10, 05/11, 05/12, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19,
05/20, 05/21, 05/22, 05/23, 06, 07, 08, 010/2, 016, 020, 021/17, 021/18, 030/11, 030/18,
030/20, 032, 033/5, 033/7, 033/9, 033/10, 033/11, 036, 037, 038/3, 038/31, 038/36, 038/37,
038/38, 038/39, 038/40, 038/41, 038/42, 038/43, 038/44, 038/46, 038/47, 038/48, 038/49,
038/50, 038/51, 038/52, 040/2, 041/1, 041/2, 045/38, 048/1, 048/4, 056, 057, 058, 059,
060/12, 061, 063, 064/18, 064/35, 064/36, 066/3, 066/4, 068/4, 068/11, 077/1, 077/19,
078/2, 079/7, 080, 088/3, 088/4, 092/13, 095, 097/1, 098/2, 099/1, 099/2, 099/3, 0100,
0101/2, 0101/3, 0102, 0104/1, 0104/5, 0104/8, 0104/11, 0105/2, 0108/1, 0109/4
b. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek
02, 03/5, 03/7, 03/9, 05/2, 05/10, 05/11, 05/12, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19,
05/20, 05/21, 05/22, 05/23, 06, 07, 08, 010/2, 016, 020, 021/17, 021/18, 030/11, 030/18,
030/20, 032, 033/5, 033/7, 033/9, 033/10, 033/11, 036, 037, 038/3, 038/31, 038/36, 038/37,
038/38, 038/39, 038/40, 038/41, 038/42, 038/43, 038/44, 038/46, 038/47, 038/48, 038/49,
038/50, 038/51, 038/52, 040/2, 041/1, 041/2, 045/38, 048/1, 048/4, 056, 057, 058, 059,
060/12, 061, 063, 064/18, 064/35, 064/36, 066/3, 066/4, 068/4, 068/11, 077/1, 077/19,
078/2, 079/7, 080, 088/3, 088/4, 092/13, 095, 097/1, 098/2, 099/1, 099/2, 099/3, 0100,
0101/2, 0101/3, 0102, 0104/1, 0104/5, 0104/8, 0104/11, 0105/2, 0108/1, 0109/4

2.

függelék az ………………………………önkormányzati rendelethez

Helyi védett értékek
/1/

Helyileg védett építészeti érték:
római katolikus templom ( 1 hrsz)
kegykápolna (309 hrsz)
volt Marsovszky kastély (343 hrsz)

/2/

Helyileg védett zöldfelület
a kegykápolna körüli búcsújáró hely zöldfelülete (305/4; 309; 310/1; 310/2; 311; 312; 313;
314; 315; 316/2; 323 hrsz)
a volt Marsovszky kastély kertje (343 hrsz)

/3/

Helyileg védett egyedi tájérték
a kis Aranyos-szigeti út menti kereszt
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3.

függelék az ………………………………önkormányzati rendelethez
Malomdűlő településrész lehatárolása
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4.

függelék az ………………………………önkormányzati rendelethez
Aranyossziget településrész lehatárolása
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REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
TE.: 96/529-751, 30/5038214
e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.150-28

MÁRIAKÁLNOK
TELEPÜLÉSSZEKZETI TERV,
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Műszaki leírás

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Előzmények, (a hatályos településfejlesztési döntések bemutatása)
1.1.
A településrendezési tervek módosításának oka
1.2
A tervezési feladatok ismertetése
A tervezési folyamat ismertetése,
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
3.1
2018.évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes kiemelt térségek
területrendezési tervéről és a tervezési terület vizsgálata
3.2
GYMS Megyei TRT és a tervezési terület vizsgálata
A tervezett módosítások, a hatályos és módosuló településrendezési tervek bemutatása
Biológiai aktivitásérték számítás
Helyzetelemző és értékelő munkarész
6.1.
Épített értékek, örökségvédelem
6.2.
Tájrendezés, környezetalakítás, zöldfelületek, árvízvédelem
Közlekedés
7.1.
Külső közlekedési kapcsolatok
7.2.
Belső közúti feltárás
7.3.
Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések
7.4.
Közforgalmú közlekedés
7.5.
Járműtárolás
7.6.
Gyalogos-kerékpáros közlekedés
Közműellátás
Főépítészi tartalom meghatározás
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1. ELŐZMÉNYEK
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos helyi építési szabályzatát
3/2000.(II.16.) sz. ÖKT. rendeletével állapította meg. A helyi építési szabályzat azóta több
alkalommal módosításra került.
A partnerségi egyeztetés szabályait Máriakálnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelettel állapította meg.
1.1.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA

Szabályozási tervek egységes szerkezetbe foglalása.
Máriakálnok területére jelenleg az egyes településrészekre (központi belterület, Aranyos-sziget,
Malomdűlő, Wass Albert utcai beépítés) vonatkozóan több önálló tervlap van hatályban, illetve a
korábbi évek módosításai sem kerültek összeszerkesztésre.
Jelen rendezési terv módosítás célja a Máriakálnok közigazgatási területére vonatkozó szabályozási
lapok egységes tervlapra szerkesztése, illetve a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése.
A szabályozásban megszüntetjük azokat a beépítési paramétereket, melyek „K” kialakult jelet
tartalmazzák, helyette minden övezetben konkrét telekalakítási és beépítési paraméterek kerülnek
megfogalmazásra.
Egységes szerkezetben készül el a helyi építési szabályzat is.
Jelen településrendezési terv módosítással összefüggő módosítási pontok a helyi építési szabályzat
véleményezési anyagában kék színnel kerülnek jelölésre.
A jelen módosítás további oka:
Önkormányzati módosítás igények, illetve lakossági kérelmek kezelése érdekében Máriakálnok
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és
helyi építési szabályzatának módosítását határozta el.
A lakossági kérelmekben szereplő módosításokat az önkormányzat megismerte, elfogadta és ennek
érdekében a rendezési tervének módosítási folyamatot elindította.
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1.2.

A TERVEZÉSI FELADATOK ISMERTETÉSE

Máriakálnok község településrendezési terveinek módosítása az alábbiak szerint:
Központi belterületet érintő módosítások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kultúrház telke melletti gyalogút törlése a szabályozási tervről. Kultúrház telkén a beépítési
% növelése
A Wass Albert utcai falusias lakóterületi övezetekben a beépítési % növelése
Lovarda területéből 235/4 hrsz-ú telek lakóterületként történő szabályozása
Templom utcai tömbben nyeles telek kialakíthatóságának szabályozása
303 hrsz-ú telken magánút kialakítási lehetőség megteremtése, illetve a telek
megoszthatóságának lehetővé tétele
44/1 és 45/1 hrsz-ú telek vonatkozásában magánút kialakításának, illetve a telekmegosztás
feltételeinek megteremtése
A082/65,66,67 hrsz ú területeken jelölt gazdasági, kereskedelmi övezet megszüntetése, a
082/65,66,67 hrsz-ú területből 100 méteres terület lakóterület felhasználási kategóriába
sorolása.
Templom utca 10 hrsz-ú telek területére a szabályozási előírások módosítása annak
érdekében, hogy abból 3 db telek kialakítható legyen
20,21,22 hrsz-ú telkek ábrázolásának javítása a kialakult állapotnak megfelelően
313, 314 hrsz-ú területek beépítési paramétereinek módosítása annak érdekében, hogy a
telkek megoszthatók legyenek
Saroktelek duplikált előírásainak törlése a hészből (8.§. (8) bekezdés)

Malomdűlő településrészt érintő módosítások
12.
13.
14.
15.
16.

2077 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése, épületmagasság növelése 4,5 méterre
Malomdűlő 1254 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése
Malomdűlő 2002/5 hrsz-ú telek egyedi építési helyének kijelölése, illetve a megengedett
épületmagasság növelése 4,5 méterre
Malomdűlő, Levendula utcai tömbben a hátsó építési vonal megszüntetése
Malomdűlő, üdülőtelkek vonatkozásában a saroktelkek beépíthetőségének vizsgálata

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT
Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelel,
(A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új
munkahely megteremtését biztosítja,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.)
az egyeztetési folyamat az egyszerűsített eljárás szabályai szerint, a véleményezési szakasszal
indul.
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3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

3.1 2018.ÉVI

CXXXIX TÖRVÉNY MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET VIZSGÁLATA

TÉRSÉGEK

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény 19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb
szintű terv célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű
terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési
tervnek.

Országos Területrendezési Terv
Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből

Az Országos területrendezési tervben Máriakálnok térségét érintő vonalas elemek:

Máriakálnok község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák
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Az OTrT Máriakálnokot érintő övezetei:

Erdők övezete

Kiváló szántók övezete

Ökológiai hálózat övezete
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség védelmi területek övezete
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3.2

GYMS MEGYEI TRT ÉS A MÓDOSÍTÁSOK VIZSGÁLATA

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2020-ban a közgyűlés a 15/2020 (V.5.)
számú határozatával, illetve az 5/2020 (V.5.) számú rendeletével hagyta jóvá.
A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos.
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó
térszerkezeti és övezeti besorolásait.
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Mosonmagyaróvár
közigazgatási területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja:
- települési térség
- mezőgazdasági
- erdőgazdálkodási térség
- vízgazdálkodási térség
Vonalas létesítmények, melyek érintik a várost, illetve annak környékét:
- nagysebességű vasútvonal
- gyorsforgalmi út
- térségi kerékpárút hálózat eleme
- nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
Kivonat a Térségi szerkezeti tervből
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Máriakálnok község területét:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Natura 2000 területek övezete
Árvízi kockázatkezelési területek övezete
Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete
Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség védelmi terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete
Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

41

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Nap és szélerőmű telepítésének korlátozásával érintett terület övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Tájképvédelmi terület övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Vízminőség védelmi terület övezete
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Árvízi kockázatkezelési területek övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Natura 2000 területek övezete
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Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Nagyvízi meder területének övezete

Kivonat a GY-M-S megyei TRT-ből
Ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezete

A tervezett módosítások nem térszerkezeti jelentőségűek, a területrendezési terveket nem érintik.
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVEK BEMUTATÁSA

1.

Kultúrház telke melletti gyalogút törlése a szabályozási tervről. Kultúrház telkén a beépítési
% növelése.

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
is.
A hatályos szabályozási terv a kultúrház telkéből egy gyalogos utat szabályoz ki, a gyalogút
területével csökkentve a kultúrház telkének méretét. A telek jelenleg falusias lakóterület
besorolásban van, melynek maximális beépíthetősége 30%.
Az önkormányzat a kultúrház telkén közösségi épület elhelyezését tervezi. A hatályos terveken
szereplő beépítési paraméterek, illetve a gyalogút kialakításának kötelezettsége ezt nem teszi
lehetővé, ezért az önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a tervezett gyalogút törlésre
kerül a szabályozási tervről. Annak érdekében, hogy a beépítési %-ot növelni tudjuk a 146/1 hrsz-ú
telket intézményi vegyes területfelhasználási kategóriába soroljuk.
A beépítési mód, (oldalhatáron álló), a kialakítható telekméret, illetve a megengedett legnagyobb
épületmagasság nem változik a hatályos tervekhez képest.

a tervezett fejlesztés helyszínrajza
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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2.

A Wass Albert utcai falusias lakóterületi övezetekben a beépítési % növelése

A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
Tulajdonosi kérésre a Wass Albert utcai falusias lakóterületi övezetben a megengedett legnagyobb
beépítési százalék 10 %-ról 20%-ra növekszik a tervmódosítás során.
Az nagyvízi meder átmeneti zónájának területe a hatályos terveken még nem szerepelt. Jelen
módosítás során ez jelölésre kerül.
A hatályos terveken kijelölt építési hely határa kis mértékben változik a nagyvízi meder átmeneti
zónájának területe miatt.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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3.

A Lovarda területéből 235/4 hrsz-ú telek lakóterületként történő szabályozása
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési
szabályzatot is.
Az Ádám Zoltán utcai lovarda területének északi részét (235/4 hrsz) tulajdonosi kérésre
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből falusias lakóterületbe soroljuk. A lovarda
területének északi részén, a hatályos tervek lakóépületek elhelyezése céljából jelöltek építési
helyet. A tulajdonos önálló helyrajzi számon, falusias lakóterületként szeretné ezt a területet
felhasználni. Az önkormányzat támogatta a tulajdonosi kérést.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből

4.

Templom utcai tömbben nyeles telek kialakíthatóságának szabályozása
A módosítás a helyi építési szabályzatot érinti.
A 20 méternél szélesebb telkek esetében a módosított hész lehetővé teszi a nyeles telek
kialakítását. A nyél legfeljebb 50 méter hosszú és minimum 3,0 méter széles lehet.
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5.

303 hrsz-ú telken magánút kialakítási lehetőség megteremtése, illetve a telek
megoszthatóságának lehetővé tétele
A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
A módosítási kérelemmel érintett telek közlekedési feltárását a Rákóczi Ferenc utca biztosítja.
A Rákóczi utca a 1406. jelű Mosonmagyaróvár-Máriakálnok országos mellékút, összekötőút
települési átkelési szakasza. A jelen módosítással érintett szakaszon újabb útcsatlakozás, akár
magánúti útcsatlakozás, a mellékutakon kialakítható minimális csomóponti távolság itt nem
biztosítható.
A telek kívánt megosztását, a telek 21,75 méter szélessége okán, nyeles telek alakításával lehet
megoldani. Az így kialakuló többlet kapubehajtó miatt a Rákóczi utca érintett szakaszának
kialakításán nem szükséges változtatni.
A 20 méternél szélesebb telkek esetében a módosított hész lehetővé teszi a nyeles telek
kialakítását. A nyél legfeljebb 50 méter hosszú és minimum 3,0 méter széles lehet.

a kérelemben szereplő telek, forrás :e-közmű
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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6.

44/1 és 45/1 hrsz-ú telek vonatkozásában magánút kialakításának, illetve a telekmegosztás
feltételeinek megteremtése
A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
Tulajdonosi kérés érkezett az önkormányzathoz a 44/1 és a 45/1 hrsz-ú területek
vonatkozásában. A tulajdonosok szeretnék telkeiket megosztani, a telekvégekben magánúttal
megközelített építési telkeket kialakítani a 45/3 hrsz-ú területhez hasonlóan.
A megosztás után kialakult telkek a Fő tér közterülete felől magánúton megközelíthetők
lesznek.
Szakmailag nem javasolt a Templom utca, Petőfi utca, Kert utca által határolt tömb belsejének
magánúttal történő feltárása, ezért a mostani tervezett magánutat csak a 45/1 hrsz-ú telek déli
határáig jelöljük a szabályozási terven. Erről a magánútról a tervezett három telek
kiszolgálható lesz, de további telekalakítás a tömb belsejében nem lehetséges.

tulajdonosi kérelem melléklete

a módosítással érintett terület , forrás: e-közmű
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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7.

A 082/66; 082/59 hrsz ú területeken jelölt gazdasági, kereskedelmi övezet megszüntetése, a
082/65,66,59 hrsz-ú területből 100 méteres terület lakóterület felhasználási kategóriába
sorolása.

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot
is.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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Kivonat a módosított szabályozási tervből

A tervezett módosítás a Petőfi utcai beépítésektől északra található. A hatályos tervek ezen a
megközelítőleg 12 hektár nagyságú területen ipari gazdasági és kereskedelmi szolgáltató gazdaság
területet jelöltek. A korábban tervezett gazdasági fejlesztések nem valósultak meg, ezért
önkormányzati és tulajdonosi kérésre a módosítással érintett terület nagy része visszakerül a mai
használatnak megfelelően mezőgazdasági területbe, kisebb része falusias lakóterület felhasználású
lesz.

a módosítás helyszíne, Forrás: e-közmű
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A területfelhasználás módosulása:
Hatályos
terv
területfelhasználás
ipari gazdasági terület

szerinti

kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület
Összesen

10,1 ha
1,7 ha
11,8 ha

A tervezett beruházás rövid bemutatása:

Módosított
terv
területfelhasználás
mezőgazdasági terület
falusias lakóterület

szerinti
9,82 ha
1,98 ha
11,8 ha
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8.

Templom utca 10 hrsz-ú telek területére a szabályozási előírások módosítása annak
érdekében, hogy abból 3 db telek kialakítható legyen

A módosítás a szabályozási tervet érinti.
A szabályozási terve irányadó telekhatárok kerülnek kijelölésre a módosítással érintett telken.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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9.

A 20,21,22 hrsz-ú telkek ábrázolásának javítása a kialakult állapotnak megfelelően

A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
A módosítási feladat a 20, 21, 22 hrsz-ú telkek és a rajtuk álló épületek szabályozási tervi
megfeleltetése a kialakult állapotnak. A 20,21,22 hrszú telkeken két lakóépület található. az egyik
lakóépület a 21 és a 22 hrsz-ú területen került elhelyezésre a 70-es években. A tulajdonosok és az
önkormányzat is szeretné rendezni a telek és tulajdonviszonyokat, ezért közös megegyezéssel
terület cserét hajtanak végre. A területcseréhez szükséges a rendezési tervi megalapozottság.

a kialakult állapot, forrás: e-közmű
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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10.

313, 314 hrsz-ú területek beépítési paramétereinek módosítása annak érdekében, hogy a
telkek megoszthatók legyenek
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a helyi építési
szabályzatot is.
A 316/4 hrsz-ú terület tulajdonosai mezőgazdasági gépeik tárolására használnak egy
területrészt a 313 és a 314 hrsz-ú földrészletekből. Tulajdonosi és önkormányzati szándék is,
hogy a gépek tárolására használt területrész az önkormányzat értékesíteni tudja. A hatályos
szabályozási paraméterek nem teszik lehetővé a 313 és a 314 hrsz-ú területek megosztását,
ezért ezek módosítása szükséges. A mezőgazdasági gépek tárolására használt területek a
szabályozási terv módosítása után leválaszthatók lesznek a közpark területétől, és általános
mezőgazdasági besorolást kapnak.

a módosítással érintett terület, forrás e-közmű
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből

11.

Saroktelek duplikált előírásainak törlése a hészből

A hész 8.§. (8) bekezdés törlésre kerül a helyi építési szabályzatból.
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Malomdűlő településrészt érintő módosítások
12.

2077 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése, épületmagasság növelése 4,5 méterre

A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
A 2077 hrsz-ú telek tulajdonosai a telek speciális elhelyezkedésére tekintettel kezdeményezték az
önkormányzatnál, hogy a telküket érintően egyedi építési hely legyen kijelölve, továbbá ebben a
tömbben az épületmagasság 4,5 méter legyen. Az önkormányzat támogatta a kérelmet.
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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13.

Malomdűlő 1254 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése
A módosítás a szabályozási tervet érinti.
Az 1254 hrsz-ú telek tulajdonosai a telek speciális elhelyezkedésére tekintettel kezdeményezték
az önkormányzatnál, hogy a telküket érintően egyedi építési hely legyen kijelölve. Az
önkormányzat támogatta a kérelmet.
Az 1254 hrsz-ú terület előtt a hatályos szabályozási terv szerinti közterület lejegyzése
megtörtént (1251 hrsz). Az építési hely előkerti határát az új közterületi határtól 5 méterre jelöli
a módosult szabályozási terv.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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14.

Malomdűlő 2002/5 hrsz-ú telek egyedi építési helyének kijelölése, illetve a megengedett
épületmagasság növelése 4,5 méterre.
A módosítás érinti a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot is.
A 2002/5 hrsz-ú telek tulajdonosai a telek speciális elhelyezkedésére és terepviszonyaira
tekintettel kezdeményezték az önkormányzatnál, hogy a telküket érintően egyedi építési hely
legyen kijelölve, továbbá ebben a tömbben az épületmagasság 4,5 méter legyen. Az
önkormányzat támogatta a kérelmet.

a módosítással érintett telek, forrás:e-közmű

A 2002/5 hrsz-ú telek a hatályos beépítési paraméterek, elő-, oldal-, és hátsókerti méretek betartása
mellett nem építhető be.
A módosítással érintett telek esetében a z épületmagasság 4,5 m-re növelését a terepviszonyok is
indokolják: a telek utcaszinti felét és az alacsonyabban fekvő, vízparti felét egy rézsű köti össze, a
két terület között több mint kétméteres szintkülönbség áll fenn.
Mivel a tervezett épület egy része a rézsűt, ill. az alacsonyabban fekvő területet is érinti, így itt a
csatlakozó terepszintek között jelentős magassági különbség áll fenn, ami a tényleges
épületmagasság csökkentését eredményezi. A kért módosítással az említett szintkülönbségből eredő
korlátozó hatások részben kompenzálhatók lennének.
A tulajdonos a telkén egy kb. 85 m2 hasznos alapterületű, arányos, természeti és épített
környezetével harmonizáló, az utcaképbe illeszkedő, alapvetően megújuló energiaforrásokkal
ellátott lakóépület megvalósítását tervezi.

A módosított szabályozási terv sz egyedi építési helyet úgy állapította meg, hogy az alőkert
mérete a már meglévő épületekhez igazodva 5 méterben került megállapításra, a hátsókert
pedig az ÉDU VIZIG adatszolgáltatása szerinti 6 méteres parti sávot elhagyásával került
kijelölésre.
A 2002/5 hrsz-ú telket tartalmazó tömbben az épületmagasság 4,5 méterre változik.
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

Kivonat a módosított szabályozási tervből
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15.

Malomdűlő, Levendula utcai tömbben a hátsó építési vonal megszüntetése
A módosítás a szabályozási tervet érinti.
A Levendula utcai tömb lakótelkei mögött, az 1103 és az 1104 hrsz-ú telkeken, a hatályos
szabályozási terv önálló övezetként 30,0 méter széles védő fásítást jelöl, mely biztosítja az
üdülőterületek megfelelő elválasztást az 1406 jelű út felől. A hatályos szabályozási terv szerinti
széles hátsókert nem indokolt, a módosítás során törlésre kerül.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

16.

Malomdűlő, üdülőtelkek vonatkozásában a saroktelkek beépíthetőségének átfogó vizsgálata

A helyi építési szabályzat kiegészül a saroktelkek megosztására, beépítésére vonatkozó
előírásokkal.

70

5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b ) pontja szerint:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Jelen településrendezési módosítás során nem történik újonnan beépítésre szánt területek
kijelölése, nem szükséges biológiai aktivitás érték számítást végezni.
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6. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
6.1.

ÉPÍTETT ÉRTÉKEK, ÖRÖKSÉGVÉDELEM

A módosítások a központi belterületet, a Malomdűlő településrészt és a Wass Albert utcai
beépítéseket érintik A módosítások nem érintenek műemléket, régészeti lelőhelyet, nincsenek
hatással az örökségi elemekre.
Országúti dűlő
Országúti dűlő védőövezete
Duna-meder, a Kötöttárugyár
csónakházával szemben

kiemelten védett
védőövezet

2052/5, 2052/6, 2052/8, 2052/4, 2055, 2052/7
2052/3, 2052/4, 2055, 2052/5, 2052/7, 2052/6

szakmai

Limesút

szakmai

080, 0303
1509, 056, 059, 1520, 1521, 061, 1519, 1518,
1510, 065, 1508, 0300/1, 0298
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6.2

TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, ZÖLDFELÜLETEK, ÁRVÍZVÉDELEM

A tervezett módosítások a belterületi és a malomdűlői szabályozási terv érintik, tájrendezési,
környezetalakítási, zöldfelület-rendezési vonzatai nincsenek.
A korábbi településrendezési terv módosításhoz az ÉDU VIZIG megadta árvízvédelmi
adatszolgáltatását, melyet a jelen tervezés során is felhasználtunk, az adatszolgáltatást a
szabályozási terven szerepeltetjük.
Az ÉDU-VIZIG 24555-0004/2020 iktató számú, 2020.10.15-én kelt adatszolgáltatása a z
alábbiakat tartalmazza:
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7. KÖZLEKEDÉS
Jelen településrendezési terv közlekedési munkarészének készítésekor a helyszín vizsgálatának
eredményeiből és a hatályos településrendezési tervek közlekedésfejlesztési munkarészeiből
indultunk ki.
A hatályos rendezési terv kitér a település külső, nagytérségi és szomszédsági közlekedési
kapcsolataira, a belső közúthálózat szerkezetére és annak fejlesztésére, tárgyalja a keresztmetszeti
elrendezéseket, vizsgálja a járműtárolás és járműellátás módjait, tárgyalja a kerékpáros és gyalogos
közlekedéshálózat fejlesztési lehetőségeit.
A most készülő településrendezési tervi módosítás során mindezeket tiszteletben tartjuk, ezeken
lehetőség szerint ezeken nem változtatunk.
Máriakálnok központi része:
1.

A kultúrház telke melletti gyalogút törlése a szabályozási tervről. Kultúrház telkén a
beépítési % növelése

A hatályos szabályozási terv a Rákóczi utca nyugati oldali, hosszú lakótelkeinek megoszthatósága
érdekében egy, a Rákóczi utcával párhuzamos, zsákutcás kialakítású kiszolgáló utat tartalmaz. A
tervezett kiszolgáló utat két tervezett gyalogos út is kapcsolja a település centrumához. Az egyik a
Rákóczi utcához vezet a kultúrház telkén keresztül. A település képviselő-testülete a kultúrház
bővítéséről döntött, ami viszont nem teszi lehetővé a tervezett lakóút és a Rákóczi utca tervezett
gyalogos összekapcsolását a kultúrház telkén keresztül, így a tervezett második gyalogút a
szabályozási tervből törlésre kerül. A tervezett gyalogút törlése esetén a tervezett kiszolgáló út
gyalogos kapcsolatát a tervezett utca járdái, illetve a szabályozási terven jelölt másik tervezett
gyalogút továbbra is tudják majd biztosítani. A tervezett gyalogút elhagyásának következtében a
tervezett zsákutca végében lévő telkek lakóinak némileg többet kell gyalogolniuk, ha a település
központjába gyalogosan kívánnak eljutni. Ennek a tervezett módosításnak nem lesz hatása a
település meglévő és tervezett belső közlekedéshálózatra.
2.

Az Lf 55; és Lf 56; övezetben a beépítési % növelése (Wass Albert utca)

Az érintett övezetbe eső lakótelkeket a Vass Albert utca szolgálja ki és ebben változás nem
történik. A tervezett beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső
utcahálózati rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
3.

Lovarda területéből 235/4 hrsz-ú telek lakóterületként történő szabályozása

A lovarda területén a hatályos szabályozási terv már jelölt ki építési helyet. A terv jóváhagyását
követően itt már történt beépítés, ami ezen belülre került. A lovarda telkét a jelen beavatkozás
során, a jelzett telekalakítási paraméterek megtartásával megosztották, és az így létrejött telket
lakóterületként kívánják használni. A módosított használatú telek közlekedési kiszolgálását
továbbra is a meglévő Ádám Zoltán utca biztosítja. A tervezett beavatkozásnak a település külső
közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a
hatása.
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4.

Templom utcai tömbben nyeles telek kialakíthatóságának szabályozása

A tervezett beavatkozással járó telekmegosztás a templom utca egészére nézve 2-3 többlet
lakótelket eredményez, mely telkek közlekedési feltárását a meglévő kiszolgáló út képes
biztosítani, ezen okból a Templom utca kialakításán nem szükséges változtatni. A tervezett
beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének
meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
5.

303 hrsz-ú telken magánút kialakítási lehetőség megteremtése, illetve a telek
megoszthatóságának lehetővé tétele

A jelzett telek közlekedési feltárását a Rákóczi Ferenc utca biztosítja. A Rákóczi utca a 1406. jelű
Mosonmagyaróvár-Máriakálnok országos mellékút, összekötőút települési átkelési szakasza. A
jelen módosítással érintett szakaszon újabb útcsatlakozás, akár magánúti útcsatlakozás kialakítása
nemkívánatos, illetve a mellékutakon kialakítható minimális csomóponti távolság itt nem
biztosítható. Ld. „Útügyi Műszaki Előírás” e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése” mely az
összekötőút települési átkelési szakaszán a csomóponti távolságot /új konfliktuspont kialakulása
esetén/ 150-200 méterben szabja meg. A telek kívánt megosztását, a telek 21,75 méter szélessége
okán, nyeles telekkénti kialakítással lehet megoldani. Az így kialakuló többlet kapubehajtó miatt a
Rákóczi utca érintett szakaszának kialakításán nem szükséges változtatni. A tervezett
beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének
meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
6.

44/1; 45/1 hrsz-ú telek vonatkozásában magánút kialakításának, illetve a telekmegosztás
feltételeinek megteremtése

A Templom utcának a települési centruma, a Fő tér felé eső szakaszán nagy területű telkek
alakultak ki. Igény merült fel, a jó fekvésű telkek megosztására. A megosztás egy lehetséges módja
az, ha a megosztás után kialakítható 3 db telket a Fő téri meglévő intézmények – gyógyszertár,
posta, élelmiszerbolt – számára alakított közterületi parkolón keresztül közelítjük meg. Ez a
parkoló feltáró útjához csatlakozó 14,5 méter hosszúságú közforgalom számára nem megnyitott
magánúttal lehetséges. Az így kialakítható 3 db lakótelek várható forgalma nem befolyásolja a Fő
tér forgalmát, töredéke a centrumban meglévő intézmények forgalmának. A tervezett
beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének
meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
7.

A 082/66; 082/59 hrsz ú területeken jelölt gazdasági, kereskedelmi övezet megszüntetése, a
082/65,66,59 hrsz-ú területből 100 méteres terület lakóterület felhasználási kategóriába
sorolása

Az érintett területre vonatkozó területfelhasználási program szerint a jelzett területsávban egy
családi vállalkozás valósulna meg. A területen a család számára az ott lakás biztosításán túl 5-10
éves távlatban vendéglátással, esetleg szállás biztosítással is kívánnak foglalkozni. A módosítással
érintett területsáv mind a Szél utca, mind a Major sor felől megközelíthető. A Szél utca egy 42
méter hosszú, egy egyenesből álló, két lakóingatlant kiszolgáló lakóutca, a Major sor a település
centrumát a Malom dűlői üdülőterület közötti egyik közúti kapcsolatot biztosító, önkormányzati
mellékút települési átkelési szakasza. A tervezett, gazdasági területből különleges terület,
vendéglátásra való módosítás az érintett terület közúti kiszolgálásában többlet közúti forgalmi
terhelést nem jelent. A tervezett beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a
belső utcahálózati rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
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8.

Templom utca 10 hrsz-ú telek területére a szabályozási előírások módosítása annak
érdekében, hogy abból 3 db telek kialakítható legyen

A Templom utca 10 hrsz-ú telek egy olyan saroktelek, mely a Kossuth Lajos utcával és a Jókai
utcával határos. Mindkét utca önkormányzati kezelésű kiszolgálóút. A telek 3 részre osztásának
közlekedés szakági akadálya nincs. A tervezett beavatkozásnak a település külső közlekedési
kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
9.

20; 21; 22 hrsz-ú telkek ábrázolásának javítása a kialakult állapotnak megfelelően
kápolnához

A 20; 21; 22 hrsz-ú telkek a Templom utcával és a Jókai utcával határosak. Mindkét utca
önkormányzati kezelésű kiszolgálóút. Az érintett kiszolgáló utak számára lejegyzett közterületek
módosítása nélkül, a hatályos szabályozási tervben jelölt közterületi határok módosítása nélkül, a
kérelemben szereplő telkekre vonatkozó, a kialakult állapothoz igazodó módosítás végrehajtható. A
tervezett beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati
rendszerének meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
10.

313; 314 hrsz-ú területek beépítési paramétereinek módosítása annak érdekében, hogy a
telkek megoszthatók legyenek

A 313; 314 hrsz-ú területek a kápolnához csatlakozó búcsújáróhelyet jelentik. A terület
használatához szükséges épület a jelzett két telekre esik. Jelen módosítás célja, hogy a meglévő
épület egy telekre essen. A telkek közterületi kapcsolatát a 317/1 hrsz-ú út biztosítja. A 314 hrsz-ú
telek méretének módosítása nem változtat a telek jelenlegi közforgalmi kapcsolatán. A tervezett
beavatkozásnak a település külső közlekedési kapcsolataira, a belső utcahálózati rendszerének
meghatározó elemeire nem mérhető a hatása.
Malomdűlő településrészt érintő módosítások
11.

2077 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése, épületmagasság növelése 4,5 méterre

A 2077 hrsz-ú telken az épületmagasság ilyen mérvű növelése a „malomdűlői” településrész összes
lakos-számát tekintve nem jelent mérhető mennyiségű lakos-szám növekedést, így mérhető
nagyságú forgalom növelő közlekedési vonzata nincsen. A tervezett módosításnak nincsenek
közlekedést érintő hatásai.
12.

Malomdűlő 1254 hrsz-ú telek egyedi építési hely kijelölése

A 1277 hrsz-ú telken az építési hely kijelölésének közlekedési vonzata nincsen. A tervezett
módosításnak nincsenek közlekedést érintő hatásai.
13.

Malomdűlő 2002/5 hrsz-ú telek egyedi építési helyének kijelölése, illetve a megengedett
épületmagasság növelése 4,5 méterre

A 2002/5 hrsz-ú telken az egyedi építési hely kijelölésének, illetve az épületmagasság ilyen mérvű
növelésének a „malomdűlői” településrész összes lakos-számát tekintve nincs mérhető nagyságú
forgalom növelő vonzata. A tervezett módosításnak nincsenek közlekedést érintő hatásai.
14.

Malomdűlő, Levendula utcai tömbben a hátsó építési vonal megszüntetése
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A Levendula utca k DNy-i oldalán lévő lakótelkeken a szomszédos véderdő irányába jelölt
hátsókerti építési határ megszüntetésének nincsenek közlekedési vonzatai.
15.

Malomdűlő, üdülőtelkek vonatkozásában a saroktelkek beépíthetőségének átfogó
vizsgálata

A Malomdűlő településrész, üdülőtelkeinél a saroktelkek beépíthetőségének felülvizsgálata a
kialakult telekstruktúra, illetve a használatos telekméretek miatt nem eredményez olyan számú
többlet telket, melyeknek közúti kiszolgálása mérhető nagyságú forgalomnövekedést generálna.
Így megállapítható, hogy az ebben a pontban jelzett módosításnak közlekedési vonzata nincsen.
7.1 Külső közlekedési kapcsolatok
A módosítással érintett területek közlekedési kapcsolatait, kapcsolódásukat a települési belső
úthálózathoz, kapcsolódásukat a térségi kapcsolatokat biztosító, meglévő közlekedéshálózatokhoz
– többek között az 1406. jelű Mosonmagyaróvár-Máriakálnok országos mellékút települési átkelési
szakaszához – továbbra is a hatályos településrendezési tervben rögzítettek szerint, változatlan
formában szerepeltetjük. A jelen módosítások nem változtatják meg a település külső közlekedési
kapcsolatait biztosító országos, és önkormányzati mellékutak hatályos szabályozási tervben
rögzített vonalát, területét. Mivel a hatályos településrendezési tervben rögzítettekhez képest a
terület-felhasználásban jelentős változás nem lesz, így a jelzett módosítások a hatályos rendezési
tervekben jelölt fejlesztésekből eredő többletforgalmakon túli forgalomnövekménnyel nem számol.
A jelen módosítások megvalósításának érdekében a hatályos településrendezési tervben rögzített,
külső, térségi közlekedési kapcsolatokat biztosító közúthálózat változatlan formában megtartható.
Megállapítható, hogy a hatályos rendezési tervben rögzítettekhez képest, jelen településrendezési
módosítás a külső közlekedési kapcsolatokban nem okoz változtatást.
7.2 Belső közúti feltárás
A település belső utcahálózatában változást az feladatleírás 1. pontjában jelölt gyalogos út
elhagyása jelent. A korábban a Rákóczi Ferenc utcától nyugatra eső telkek megosztásával
kialakítható lakóterület nem alakult ki. Amennyiben a tervezett lakóterület a hatályos terv szerint
mégis kialakulna, annak gyalogos kapcsolatát a település centrumával az utcák egységes
járdarendszere képes lesz kiszolgálni. Közlekedési, bár nem közlekedéshálózati beavatkozást jelent
a 6. pontban jelölt, a Fő téri személygépkocsi parkolóhoz kapcsolódó 14,5 méter hosszúságú,
közforgalom számára nem megnyitott magánút kijelölése, mely összesen három telek kiszolgálását
biztosítja, és a közlekedéshálózatra nincs hatása.
7.3 szabályozási szélességek, Keresztmetszeti elrendezések
Ezen egymással szorosan összefüggő dolgokat értelemszerűen egy fejezetben célszerű tárgyalni. A
módosítással érintett lakóterületi, illetve gazdasági területeket feltáró utak szabályozási
szélességén, keresztmetszeti elrendezésén a hatályos településrendezési tervben már megadott
elrendezésekhez képest nem változtattunk. A 6. pontban jelölt, közforgalom számára nem
megnyitott magánút esetében annak szélességét, a csatlakozó személygépkocsi parkoló feltáró
útjához, azaz 6,0 méter szélességében szabtuk meg.
7.4 Közforgalmú közlekedés
A hatályos rendezési terv a közforgalmú közlekedés vizsgálatánál, és az abból következő
fejlesztéseknél a jelen tervezési területeket lakó, illetve a Malomdűlő esetén üdülő területként vette
figyelembe. Jelen módosítás során új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, a tervezett
módosítások jelentős lakos szám növekedést, így többlet utasforgalmat nem eredményeznek. Ennek
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okán jelen módosítás során a hatályos településrendezési terv közforgalmú közlekedést érintő
megállapításain, tervezett fejlesztésein nem változtattunk.
7.5 Járműtárolás, járműellátás
A járműtárolás a módosítással érintett területeken belül megoldott, és megoldható. A
járműtárolásban a hatályos rendezési tervhez képest alapvető változást nem terveztünk.
7.6 Gyalogos-kerékpáros közlekedés
A hatályos településrendezési terv kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos megállapításai ma is
helytállóak. Jelen módosítások miatt a hatályos rendezési tervben rögzítettektől nem szükséges
eltérni.
A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei továbbra is az utcákat kísérő járdák rendszere marad.
A kialakuló új beépítések járdáit, a hatályos településrendezési tervben megfogalmazottak szerint
mielőbb szükséges a már kialakult gyalogos hálózathoz kapcsolni. A gyalogos közlekedési
hálózatban, azon belül is a tervezett gyalogos közlekedési hálózatban változást a Rákóczi Ferenc
utcával párhuzamosan kialakítható, tervezett lakóutca jelenti, melyet az út menti járdákon túl két
gyalogos közzel is kapcsoltunk a Rákóczi utcához. Az egyike többlet gyalogos kapcsolatot a
művelődési ház telkére jelöli a hatályos rendezési terv, mely most elhagyásra kerül. A kapcsolat
törlésének két oka is van, az egyik, hogy nem alakult ki a lakóterület fejlesztés, a másik a jelölt
terület nem áll rendelkezésre, és nem megszerezhető.
8. KÖZMŰELLÁTÁS
Előzmények
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. Jelen módosítások során mérhető mértékű
többlet lakóterület nem került kijelölésre, a tervezett gazdasági terület nagysága csökkent. A
vizsgált, módosítással érintett lakóterületek és gazdasági területek közművi ellátására a forrás oldali
kapacitások továbbra is rendelkezésre áll. Megállapítható, hogy a módosítással érintett területeken
részben közvetlenül a fejlesztési területen belül közvetlen rácsatlakozással, más esetekben annak
határán a már kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve a teljes közműellátás
biztosítható.
A beavatkozásokat kezdeményezők számára lehetősége van a módosítással érintett területek teljes
körű közműellátására, mind az energia- mind a vízi közművek tekintetében. A többlet közműigény
nem merült fel, ha mégis, annak mértéke nem haladja meg azt a szintet, mely igényelné a meglévő
települési közhálózat bővítését.
Vízi közművek
Vízellátás
A település vízellátását a mosonmagyaróvári székhelyű Aqua Szolgáltató Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) biztosítja, a Darnózseli-i vízbázisról. A forrásoldali
kapacitás mind a mai ellátást, mind a tervezett fejlesztések ellátását képes biztosítani.
A módosítással érintett területek közüzemi ivóvíz ellátása a meglévő közhálózatról történő
vételezéssel lehetséges. A meglévő közműhálózathoz csatlakozó, kiépítendő elosztó vezetékének
átmérője nem lehet NÁ100-asnál kisebb átmérőjű a tüzivíz biztosíthatósága miatt.
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Szennyvízelvezetés
A Máriakálnok község szennyvizeinek befogadója a Mosonmagyaróvár Gabona rakparton üzemelő
szennyvíztisztító. A szennyvíztisztító a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulásé, kezelője az Aqua Szolgáltató Kft.
Az 1964-ben épített, és azóta többször bővített, és fejlesztett szennyvíztisztító legutóbbi (2012. év
folyamán megkezdett) fejlesztését követő próbaüzem 2015 év folyamán megtörtént. A
szennyvíztisztító telep ezt követően már képes volt Mosonmagyaróvár, Halászi, Máriakálnok,
Levél és Mosonudvar települések szennyvízét a legmagasabb elvárásoknak megfelelően kezelni.
A szennyvíztisztító ma már megfelel a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet előírásainak. Képes a hozzá
tartozó települések meglévő és a terv távlatában várhatóan keletkező szennyvizeinek fogadására és
tisztítására.
A szennyvizet Máriakálnok község teljes lakóterületén csatornahálózattal gyűjtik össze. A tervezett
módosítással érintett területek szennyvíz csatornáját is a települési hálózatra kell csatlakoztatni,
amely az összegyűjtött szennyvizet a mosonmagyaróvári tisztítótelepre kormányozza.
A módosítással érintett területek felszíne sík. A szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózatot
lehet kiépíteni. A tervezett lakóutca közterületén kiépítendő szennyvíz vezetékeket a már meglévő,
üzemelő gravitációs hálózathoz lehet csatlakoztatni.
A tervezett új gerinc vezetékek – a ma meglévők kialakításának és anyaghasználatának
figyelembevételével – NA 200/KG PVC méretben építhetők ki, a helyi magassági viszonyoknak
pontos meghatározásával.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a jelen módosítással érintett területeket is
magába foglalóan, az egészre településre vizsgálta a felszíni vízrendezéssel összefüggő
adottságokat és teendőket, a csapadékvíz elvezetést. A módosítással érintett területek többsége már
beépített területrészekre esnek, felszínük sík, a csapadékvíz elvezetés megoldott.
A módosításokkal érintett területi egységeken a csapadékvizet az útburkolatot kísérő nyílt árkokba
gyűjtik. A település ezen területi egységein a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat a felszínre
jutó, összegyűjtött vizeket többségében elszikkasztja.
Jelen módosítások kapcsán a csapadékvíz elvezetését a településen általánosan kialakult, és jól
működő elvezető rendszerek mintájára az útburkolatot kísérő nyílt árkos csatornával javasoljuk
megoldani. A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat célszerű a meglévő árkokkal összekötni és
azokkal együtt egységes hálózatként működtetni.
A módosítással érintett területek beépítése esetén az egyes lakóingatlanoknál megfontolásra
javasoljuk az úgynevezett szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell
gyűjteni szintszabályozásos gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba és ez a víz egyszerű
mechanikus szűrést követően felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb.
Ezzel a módszerrel komoly megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz
összegyülekezési ideje, és így némiképpen tehermentesülhet az elvezető hálózat is.
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Energiaellátás
A módosítással érintett területek energiaellátása is teljeskörűen lehetséges az érintett
területegységen, mivel az érintett területeken, illetve azok határában rendelkezésre állnak a
vezetékes energiahálózatok.
A módosítással érintett területek közhálózati energia ellátása, a szolgáltatókkal történt előzetes
egyeztetések alapján biztosítható, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. Részben
közvetlenül a módosítással érintett területeken belül, vagy annak határán a már kiépített
hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve lehet az ellátást biztosítani.
Villamosenergia ellátás
A módosítással érintett területek elektromos energia ellátását, az ide tervezett fejlesztések várható
elektromos energia igényét a hatályos terv készítése során felmérték és a fejlesztések ellátására
megoldást javasoltak. A rendezési terv készítése óta eltelt időszak alatt az elektromos energia
ellátás rendszerében jelentős változások nem történtek, illetőleg a fejlesztések, a hálózat bővítése a
rendezési tervben meghatározottak szerint valósult meg. Jelen módosítások során továbbra is
mértékadónak tekintjük a hatályos rendezési terv megállapításait és javaslatait.
Az új kiszolgáló utcában, a meglévők mintájára ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot és a
közvilágítást. A tervezett új beépítés közvilágításának kiépítése során a denevérfaunára gyakorolt
negatív hatások, illetve a fényszennyezés alacsonyabb szintjének érdekében, alacsony magasságú,
és koncentráltan szétterülő fényt adó, lehetőleg nem túl magas: 5-8 m-es lámpatesteket kell
alkalmazni. A közvilágításnak a közlekedés biztonságon túl vagyonvédelmi funkciója is lesz.
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény
értelmében a 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat
belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó hálózat és
közvilágítási elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli.
Gázenergia ellátás
A módosítással érintett területek vezetékes gázellátását, földgázellátása biztosított, biztosítható. A
térségben kiépített hálózatára csatlakozással, annak továbbépítésével a várható igények
kielégíthetők. A többlet gáz energia igény kielégítésére – hasonlóan a villamosenergia ellátáshoz –
a forrásoldali kapacitások rendelkezésre állnak.
Elektronikus hírközlés
Vezetékes hírközlési létesítmények
Máriakálnok község és benne a módosítással érintett területek vezetékes távközlési ellátását
jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Mosonmagyaróvári központ a vezetékes távközlési
hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 96-os hívószámon csatlakoznak az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A rendelkezésre álló, kiépített közhálózati
csatlakozásról a tervezési területen belül kiépített hálózaton keresztül biztosítható az egyes igénylő
helyek ellátása.
A tervezett módosításokhoz, ha még nincs kiépítve, indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot, és a
település családiházas karakterű beépítése miatt is meg kellene fontolni a földkábeles hálózat
létesítését.
Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok
közös nyomvonalú föld-alatti vezetéssel történő megvalósítása.
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Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
Mint bárhol-máshol, Máriakálnok településen is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli
mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a módosítással érintett területeken a
vezeték nélküli hírközlési szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget.
Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését az érintett
területeken a vezeték nélküli szolgáltatók nem terveznek, ezeken a területeken ilyenek számára
helyet nem biztosítottunk.
Megújuló energiák
A módosítással érintett területegységgel szomszédos lakóterületeken már ma is jellemző a
megújuló energiaforrások, például a napenergia felhasználása. Egyre szélesebb körben terjed a
napkollektorok, napelemek használata, melyek telepítésére kedvezőek a módosítással érintett
településrészek adottságai.

83
9. FŐÉPÍTÉSZI TARTALOM MEGHATÁROZÁS
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