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1. Előzmények, az eljárás fázisai
A partnerségi egyeztetés témája:
A 13, 12/4, 12/3 hrsz-ú területekről lekerül a falusias lakóterületi fejlesztés. A 21/11, 21/9,
21/8, 21/7, 21/6, 21/2, 21/1 hrsz-ú területeken viszont a mezőgazdasági általános (Má)
felhasználású terület egy része falusias lakóterületté (Lf), egy része közlekedési területté
(KÖu), egy része pedig zöldterületté (Zkp) módosul. Az ezek mellett található lakóterületi
fejlesztés utcaszerkezete ismét szabályozásra kerül.
A 429/4, 429/7 és a 429/1 hrsz-ú kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) terület kibővül
északi irányba, mely során zöldterület (Zkp) módosul kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területté. Ezzel együtt a gazdasági területet övező véderdősáv (Ev) is leköveti a
módosulást.

Partnerségi egyeztetés
Enese Község Önkormányzata megállapította, hogy a tervezett falusias lakóterületet és a
mezőgazdasági területet, valamint a gazdasági területet és zöldterületet érintő rendezési
terv módosítás vonatkozásában a partnerek tájékoztatása megtörtént. Vélemény, észrevétel
nem érkezett.

Előzetes tájékoztatási szakasz
Az előzetes tájékoztatási szakasz Enese településrendezési eszközeinek módosítása
kapcsán 2019. szeptember elején vette kezdetét és 2019. október elején került lezárásra.
Az előzetes tájékoztatási szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban:
Korm. Rendelet) 37. §-a alapján került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 nap állt
a hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához.
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az
önkormányzat:
Nyilatkozott, a
véleményezésben
Sorszám

1

2

Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
(GYD-02/617-2/2019)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály és Természetvédelmi Osztály
(GY-02/TV/00111-2/2019.)

Nem
nyilatkozott

részt kíván
venni
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Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
(2672-2/2019)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Területi Vízügyi Hatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(21430-0001/2019)
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(35800/5971-2/2019)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
(GY/NEF/01430-2/2019.)
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály
(BP/0801/00798-2/2019.)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály
(GY-02/MEFFFUO/01352-4/2019.)
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmért és
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(GY-02B/ÉP/03949-2/2019.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-bizottsági és Földhivatali Osztály
(10.326/2019)
Vas megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(VA-06/AKF02/6551-2/2019.)
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
(12064-2/2019/h)
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(VE-V/001/2370-2/2019)
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
(CS/25617-2/2019.)
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Országos Atomenergiai Hivatal
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Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott

x
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Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Megyei Főépítész
Rábapatona Község Önkormányzata
(RBP/1949-2/2019.)
Börcs Község Önkormányzata
(A/2252-2/2019)
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
(MIK/2213-2/201)

x
x
cd
x
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Győrsövényház Község Önkormányzata

x
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Bezi Község Önkormányzata

x

27

Kóny Község Önkormányzata

x
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

x
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Főosztály
Magyar Közút Zrt.
(GYMS-2256/2/2019.)
Rábacsécsény Község Önkormányzata

x
elektronikus
x

A tárgyi módosítást érintő észrevételek és arra adott önkormányzati válaszok tervezői
közreműködéssel az előzetes tájékoztatási szakaszban:
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
„Javasoljuk lakóterület kialakítás céljára más terület kijelölését, mivel a 0103 hrsz-ú
ingatlan gyep művelési ágú terület, ökológiai szempontból értékes terület. Az utóbbi
évtizedekben a gyepterületek nagysága töredékére esett vissza a beszántások, beépítések
miatt. Hazánk is kötelezettséget vállalt a „Zöldítés” támogatási program keretében az
Európai Unió felé (1307/2013/EU 45. cikk és 639/2014/EU 3 fejezet 3. szakasza alapján)
az állandó gyepek összterületének megőrzésére.”
Válasz: Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a tervezett, kijelölt területén a
lakóterületi fejlesztést az alábbi indokok alapján:
• A tervezett lakóterületi kialakítás javarészt a hatályos terven is szerepel.
• A település lakóterületi bővítés településszerkezeti szempontból itt a legelőnyösebb,
mert a kialakult központ közelében található.
• A falu északi és észak-nyugati irányban a gyorsforgalmi út védtávja miatt nem
bővíthető, nyugati irányban szintén legelő (rét) területek találhatók és pozíciójuknál
fogva is távol esnek a központtól.
• A település vasúttól északra fekvő központi területeinek fejlesztési lehetősége ezzel
teljesen megszűnne.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
„A tervezett módosítás ellen Társaságunk kifogást nem emel. Kérjük, hogy a 8417 sz. út
melletti zöldsáv kerüljön megvalósításra. Továbbá felhívjuk rá a figyelmet, hogy a 8417 sz.
út melletti ingatlanok megközelítése kizárólag az önkormányzati út felől biztosítható.”
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
„3. számú területi módosítás: Településképi szempontból a helyileg védett épületek és az
evangélikus templom közelsége miatt (szemközti telektömb) nem szerencsés a tervezett
módosítás. A Hivatal javasolja a meglévő építménymagasság megtartását! A Hivatal az 1.
számú, újonnan kialakítandó falusias lakóterületen javasolja inkább az építménymagasság
emelését. A Hivatal az előbbiek alapján a tervezett módosítást NEM támogatja!”
Válasz: Az Örökségvédelmi Osztály véleményét a Képviselő-testület akceptálja és ezen
módosítási szándék kikerül a tervezett módosítások közül.
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Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
„A dokumentációban szereplő módosítások közül az 1. pontban szereplő területek (0103,
21/11, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/2, 21/1 hrsz.) szomszédságában az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő belvízcsatorna a Szapud-Ószhelyi-csatorna,
mely nem tartozik a kizárólagos állami tulajdon jegyzékébe.
A fejlesztések során figyelembe kell venni a nagyvíz meder, a parti sáv, a vízjárta és a
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet előírásait.
Előzőek alapján a Szapud-Ószhelyi-csatorna mentén 3 m-es parti sávot kell biztosítani,
valamint a fenntartó gépek számára biztosítani kell a belterületi útról történő kijutását a
parti sávhoz.
A beépítések során minden esetben meg kell oldani a csapadékvizek megfelelő szintű,
károkozás mentes elvezetését. A felszíni vizek elvezetését úgy kell megoldani, hogy pangó
vizes területek még a részvízgyűjtőkön sem alakuljanak ki!
Minden az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő medert érintő beavatkozás vagyonkezelői
hozzájárulás köteles!”
Válasz: A szabályozási tervlapon az adatszolgáltatás alapján feljelölésre került a parti sáv
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.
Vas megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
„A meglévő fákat, facsoportokat a védelmi hatásaik miatt az építéssel vagy környezetük
változásával járó tevékenységek során javasolt kímélni.”

A beérkezett vélemények elfogadásra, megválaszolásra és bedolgozásra
kerültek.

Az Önkormányzat kérésére a módosítási csomag kibővült a 6. módosítási
ponttal, mely a hírközlési antennák elhelyezésére fogalmaz meg szabályt
a HÉSZ-ben.
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2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való
összevetés
A településrendezési eszközök készítése során a következő területrendezési dokumentumok
kerületek figyelembe vételre.
- Országos Területrendezési Terv (2018. évi CXXXIX. tv.)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve

Országos tervvel való összhang bemutatása:
Enese erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes területfelhasználású térség és
települési térség országos területfelhasználási kategóriában érintett.
Enese a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és egyedi
építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:
-

gyorsforgalmi út
főút
vasút 400 kv-os átviteli hálózati távvezeték
tervezett földgázszállító vezeték
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

- Enese településrendezési eszközök módosítása

Msz.: 19097 -

Részlet az ország szerkezeti tervéből (OTRT)
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A tervezett módosítások az országos terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.
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Megyei tervvel való összhang bemutatása:
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével
hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 2010-ben felülvizsgált.
A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.

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

A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény 91. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv országos
tervvel való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes megyei tervben
szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük figyelembe:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- nagyvízi meder övezet
- együtt tervezhető térségek övezete
- vízeróziónak kitett terület
- széleróziónak kitett terület
- térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
- szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete
Enese a következő megyei övezetekben érintett:
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- ökológiai folyosó övezete
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A módosítások területe nem érinti a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, és az
ökológiai folyosó övezetét.
Enese Község hatályos szerkezeti tervének magasabb szintű területrendezési tervekkel való
összhangját bemutató alátámasztó munkarésze a következőre módosul, illetve változatban
tartalommal érvényben marad:
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Enese közigazgatási területét az alábbi
területfelhasználási kategóriákra osztja:
- Erdőgazdálkodási térség
~53 ha
- Mezőgazdasági térség
~1753 ha
- Hagyományos vidékies települési térség
~170 ha
- Vízgazdálkodási térség
~7 ha
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A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint:

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben a
tájképvédelmi terület övezetére meghatározott övezeti előírások mellett - a
bányászatra vonatkozó rendelkezés kivételével - a (2) és (3) bekezdésben foglalt
rendelkezés alkalmazandó.
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a
hagyományos tájhasználatnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a
sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében
engedélyezhető;
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési
eszközökben biztosítani kell;
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és
láthatósága megőrzendők.
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a
táji és tájképi értékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter
erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett, a beépítésre nem
szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os
beépítésével történhet;
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló
telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető;
c) csarnok nem helyezhető el;
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre
felszerelten;
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem
létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
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(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni
kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az
erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és
külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.
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3. A módosítások leírása
A rendezési terv módosítással érintett területe:
Enesén a 12/2, 12/3, 12/4, 13, 15, 17/3, 14, 17/1, 21/11, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/2, 21/1,
0103 hrsz-ú területek.
Átnézeti térkép

módosuló
terület
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1. MÓDOSÍTÁS
A módosítás oka:
A belterület északi részén található Dózsa György utcától keletre található falusias
lakóterületi fejlesztés kibővítése és átgondolása. Itt a 13, 12/4, 12/3 hrsz-ú terület
tulajdonosai nem kívánják megosztani a területüket, ezért ezekről lekerül a fejlesztés. A
21/11, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/2, 21/1 hrsz-ú területeken viszont a mezőgazdasági
általános (Má) felhasználású terület egy része falusias lakóterületté (Lf), egy része
közlekedési területté (KÖu), egy része pedig zöldterületté (Zkp) módosul.
A módosítás célja:
A falusias lakóterület igények szerinti újratervezése a biológiai aktivitásérték tartásával.
A módosítás hatásai:
A településen megmaradó tervezett lakóterületi fejlesztés kielégíti a távlati igényeket a
telektulajdonosok igényeihez igazodva.
Hatályos szabályozási tervlap részlet:
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Tervezett szabályozási tervlap részlet:

2. MÓDOSÍTÁS
A módosítás oka:
A település belterületének északi részén a Tét-Lébény összekötő út melletti kereskedelmi
szolgáltató gazdasági (Gksz) terület kibővül északi irányba, mely során zöldterület (Zkp)
módosul kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté. Ezzel együtt a gazdasági területet
övező véderdősáv (Ev) is leköveti a módosulást.
A módosítás célja:
A település gazdasági fejlesztési lehetőségeinek bővítése.
A módosítás hatásai:
A módosítás során a gazdasági területen működő faipari cég telephelye bővül északi
irányba, ezzel teret engedve a fejlesztési lehetőségeknek.
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3. MÓDOSÍTÁS
A módosítás kikerült az eljárásból, miután a testület megvitatta annak
szükségességét. Így a meglévő 4,5 m-es épületmagasság maradt a tervlapokon.
HÉSZ módosítások
4. MÓDOSÍTÁS
A HÉSZ 12. § (1) f) pontja hatályát veszti:
„Egyéb épület, építmény - a gépkocsitárolót kivéve - az építési helyen belül az előkerti
határvonaltól mérten 13,0 m-en túl építhető - az OTÉK 31.§. /4/ bekezdésében foglaltakat
is figyelembe véve.”
A módosítás oka:
A beépítési feltételek ésszerűbb szabályozása a településen. A hatályos HÉSZ indokolatlanul
szigorít az OTÉK-hoz képest gépkocsitároló esetében, ezen szigorítást kívánja feloldani falusias
lakóterületen a módosítás.

A módosítás célja:
A település építési lehetőségeinek ésszerű kereteinek meghatározása.
A módosítás hatásai:
A módosítás során megoldhatóvá válik a telkek építési helyeinek ésszerűbb kihasználása.
5. MÓDOSÍTÁS
A 3. számú módosítás kikerült az eljárásból, így a HÉSZ tervlaphoz igazítása is
törlődik a módosítási csomagból.
6. MÓDOSÍTÁS
A HÉSZ 8. §-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„(6) Elektronikus hírközlési szolgáltatók (nem előfizetők) táv és hírközlési antennája
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől minimum 200 m távolságra létesíthető.”
A módosítás oka:
Az elektronikus adótornyokra vonatkozó építési feltételek meghatározását a HÉSZ nem
tartalmazta a településen.
A módosítás célja:
Az elektronikus, nem előfizetők által használt antennák telepítésének ésszerű korlátozása.
A módosítás hatásai:
A módosítás során a település lakott zónáira nem lesz hatással a hírközlési antennák
későbbi telepítése.
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4. Biológiai aktivitásérték számítás

Tehát a módosítások során a biológiai aktivitás növekedett a településen.

