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1. ELŐZMÉNYEK
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő
településrendezési eszközeiben rögzítettek alapján, 2 részterületre vonatkozóan módosítani kívánja a hatályos
településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervét.
A településen a közelmúltban felmerült módosítási igények elhelyezkedés szempontjából a meglévő beépített
belterülethez csatlakoznak.
A testület döntése és módosítási szándéka két részterületre terjed ki, a módosítások egyike településszerkezeti
módosítást is szükségessé tesz.
Az 1. módosítás Bezi belterületén, a Sághy Jenő utca és a belterületi határ között elhelyezkedő, lakóterületi
fejlesztésre kijelölt területet érinti, amelyet a hatályos településrendezési eszközök szerint tervi szinten a
Sághy Jenő utcáról nyíló zsákutca tár fel. A fejlesztés a jelenlegi beruházói szándékok szerint a zsákutca kialakítása nélkül valósulna meg, ezért szükséges az utca kiszabályozásának megszüntetése.
A 2. módosítási helyszínen, a Külső Petőfi Sándor utca mögötti területen szintén lakóterületi fejlesztés tervezett,
amelynek megvalósulásához a mezőgazdasági területek átsorolása szükséges lakó területfelhasználásba, a
településszerkezeti terv és a szabályozási terv szintjén egyaránt.
A tervezési feladattal Bezi Község Önkormányzata a Hegy 21. Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-t
bízta meg.
A Bezi község közigazgatási területének egészére elkészült településrendezési eszközök 2004. óta hatályosak, az elfogadás óta több részterületre vonatkozóan módosultak. Az önkormányzati képviselő-testület 14/2004.
(II.18.) Képviselő-testületi határozattal fogadta el Bezi község Településfejlesztési koncepcióját, majd ezt követően készültek el a településrendezési eszközök (készítette: TÉR-t-REND Kft.). A település közigazgatási
területének egészére vonatkozó településszerkezeti tervet a 60/2004. (XI.2.) Képviselő-testületi határozattal, a
helyi építési szabályzatot és a mellékletét képező szabályozási tervet pedig a 19/2004. (XI.3.) önkormányzati
rendelettel fogadták el. A teljes településre elkészített tervet 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és 2016-ban módosították. A településszerkezeti tervi módosításokat Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
56/2011. (IX.08.) és a 30/2013. (IV.30.) Képviselő-testületi határozattal, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításait a 8/2011. (IX.08.), a 16/2012. (XI.9.), a 8/2013. (V.2.), valamint a 4/2016. (VIII.5.) önkormányzati rendeletekkel fogadta el. A tervezett fejlesztések a településfejlesztési koncepció elhatározásait és a
településszerkezeti terv koncepcionális javaslatait nem érintik, azokkal nem ellentétesek.
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében,
5/2021. (IX. 02.) Képviselő-testületi határozatában a tervi módosítások által lehatárolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, így a településrendezési eszköz módosításának egyeztetése történhet tárgyalásos
eljárás szerint.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (5) bekezdése szerinti előzetes adatszolgáltatás-kérés megtörtént a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. melléklete, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete figyelembevételével. A rendelkezésre bocsátott, releváns adatok beépültek a településrendezési eszközök módosítási
javaslatába.
A tárgyalásos eljárás szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § és 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési
eszköz munkarészei a partnerségi egyeztetést megelőzően készülnek. A településrendezési eszköz tervezetét a
végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni kell a partnerekkel. A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 2/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletével döntött. A
partnerségi véleményezés során érkező észrevétel, vélemény, javaslat a képviselő-testület mérlegelése és döntése alapján beépül a településrendezési eszközök tervezetébe. A partnerségi egyeztetést lezárását követően
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kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására, mely során a polgármester a teljes tervdokumentációt és az egyeztetés folyamán keletkezett iratanyagot és képviselő-testületi döntéseket megküldi az állami
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak.
Jelen dokumentáció a partnerségi, államigazgatási és kormányhivatali szervekkel történő egyeztetés
lefolytatásához készült.
Mivel Bezi község hatályos településrendezési eszközei még az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK 2012. augusztus 6.-a elötti) tartalmi
követelményei szerint készültek, így azok módosítása során, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében, a településrendezési eszközök módosítási dokumentációja az OTÉK 2012. augusztus
6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, vagy
együtt tervezendő terület esetén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak és 6. melléklet szerinti
jelmagyarázatának alkalmazásával készülhet. Ennek megfelelően jelen településrendezési eszközök készítése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatának
alkalmazásával történhet.
Jelen egyeztetési dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a településszerkezeti terv
módosítását és a módosítás leírását, a helyi építési szabályzat módosítását és ennek mellékleteként a szabályozási terv módosítását. A településszerkezeti tervi módosításhoz, valamint a helyi építési szabályzat módosításához közös alátámasztó munkarészek készülnek. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó
vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a módosítás jellegéhez igazodóan a módosítás várható hatása szerinti
területre kell elkészíteni. Jelen dokumentáció részeként a meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerültek kidolgozásra, amelyeket a változtatási igény érint. Jelen módosítás a településszerkezeti tervbe és szabályozási tervbe épül be, egységes összeszerkesztésként.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti
környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell
eldönteni. A jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítások mezőgazdasági és kiszolgálú közlekedési
területek átsorolását jelentik lakó területfelhasználási egységbe, valamint ennek megfelelően beépítésre szánt
építési övezetbe. A módosításokra nézve a környezeti vizsgálat lefolytatása az önkormányzat véleménye
szerint nem szükséges.
Jelen módosítás kapcsán külön örökségvédelmi hatástanulmány nem készül. A 2004-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan készült kulturális örökségvédelmi hatástanulmány. A hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt idő és a jogszabályi környezet jelentős változásai miatt időszerű lenne a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata, ennek keretében készülhet el az új jogszabályi tartalmi követelményeknek megfelelő települési örökségvédelmi hatástanulmány is. A kapott adatszolgáltatás alapján a módosítások műemléket, régészeti lelőhelyet nem érintenek.
A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként
átadott, földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási alaptérkép
digitális adatállománya alapján. Az adatszolgáltatás sorszáma: 2044.

A MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍNEK ELHELYEZKEDÉSE
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2. TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként
átadott digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával.
A felmerült fejlesztési igények két területrészt érintenek, a beépített belterületrészeként vagy ahhoz csatlakozóan.
Az 1. módosítás helyszíne a belterület déli részén a
már korábban belterületbe vont, Sághy Jenő utca
keleti oldalán található fejlesztési terület. A terület a
település főutcáját jelentő Szabadság útról közelíthető
meg.
A módosítással érintett tömböt északon a Szabadság
utca és a 121, 021/3 hrsz-ú utak, keleten és délen a
belterületi határ, nyugaton pedig a Sághy Jenő utca
határolják. A tömb összterülete 1,97 ha.
A tömb Szabadság utca felőli része – hrsz. 116/2,
118/1 –, kialakult beépítettséggel bír, a Sághy utcáról
feltárt telkek - 118/2, 118/5-8, 119 –, valamint a
jelenleg nem feltárt 120-as hrsz-ú telek beépítetlen.

AZ 1. TERVEZÉSI RÉSZTERÜLET LEHATÁROLÁSA
(ortofotó forrása: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása)

A 2. módosítási helyszín a belterülettől északra, a
Külső Petőfi Sándor utca mentén helyezkedik el.
A tervezési terület tömbjét délnyugaton a feltáró Külső
Petőfi Sándor utca meglévő és kiszabályozott, csak
tervi szinten létező szakaszai, északnyugaton a 03/37
hrsz-ú telket határoló jelenlegi belterületi határ, északkeleten és délkeleten külterületi szántók határolják.
A módosítás a külterületi 03/24-27 telkek belterület
felé eső végeit (összesen 0,7 ha) és a 03/37 hrsz-ú
földrészletet (0,3 ha) érinti. A tervezési terület teljes
nagysága 2,1 ha.

A 2. TERVEZÉSI RÉSZTERÜLET LEHATÁROLÁSA
(ortofotó forrása: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása)
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
A megalapozó vizsgálatokat tartalmazó munkarész kidolgozása a jelenleg (2021.01.01-től) hatályos OTÉK
tartalmi követelményei alapján, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével történt a tervezési feladat jellegéhez igazodóan. A 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés értelmében a megalapozó vizsgálatot a tervezési terület, a tervezési feladat
és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.
3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli
rendje, a területfelhasználási és övezeti szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési eszközök mozgásterét is, mivel az összhang megteremtése
érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési) rendezési tervek egymásra épülő rendszert
alkotnak, és az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén települési területfelhasználási egységeket1
lehet kijelölni, az országos és térségi övezetek területi lehatárolásának figyelembevételével, pontosításával.
Bezi hatályos településszerkezeti tervének elfogadása óta hatályba lépett a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény2 (a továbbiakban: MTrTv) és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet3, valamint az 5/2020. (V. 5.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadott Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv4 (GYMSTrT).
Az MTrTv. 2. melléklete, az Ország Területrendezési Terve (a továbbiakban: OTrT) részeként az Ország Szerkezeti Terve tartalmazza az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos területfelhasználási kategóriák területi lehatárolását,
valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett
települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani.
3.1.1. Országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek
Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint a Bezi közigazgatási területét érintő országos jelentőségű szerkezeti elemek a következők:
-

az M85 gyorsforgalmi út meglévő, Győr térsége (M1) – Csorna szakasza a település délkeleti külterületét szeli át kelet-nyugati irányban;

-

meglévő földgázszállító vezeték a 614. sz. Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak nyomvonalon haladó vezeték, amely a település északi külterületén halad át;

-

tervezett földgázszállító vezeték: a (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely – Kecskemét – Adony
– Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka – (Ausztria) között tervezett Nabucco vezeték a közigazgatási terület délkeleti, külterületi részét érinti.

1

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendeletben (OTÉK) meghatározottak
szerint
2
hatályos: 2019. március 16-tól
3
hatályos: 2019. június 22-től
4
hatályos: 2020. május 15-től
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV – SZERKEZETI TERV (2018)
(forrás: https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/)

A térségi jelentőségű szerkezeti elemek a hatályos GYMSMTrT Szerkezeti Terve szerint a következők:


meglévő gyorsforgalmi út az M85 Győr térsége (M1) – Csorna térsége autóút;



meglévő mellékutak: a 85-ös főutat keresztező 8417 j. Tét – Enese – Lébény – Mosonszentmiklós
[Mosonújhely] összekötő út, valamint a 85104 j. Bezi - Győrsövényház összekötő út;



meglévő 614-es ágazati számú Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – (Répcelak) földgázszállító
vezeték;



tervezett Nabucco: (Románia – Nagylak – Hódmezővásárhely – Kecskemét – Adony – Székesfehérvár
– Mór) – Tét – Rajka – (Ausztria) földgázszállító vezeték;



meglévő Mosonszentmiklós – Győrsövényház – Bezi – Fehértó térségi földgázelosztó vezeték;



meglévő térségi csatornák: a Petőházpusztai-csatorna (Bezi – Enese – Bezi), a Szapud-ér (Enesei-ág:
Kóny – Bezi) és a Szapud–Ószhelyi-csatorna (Bezi – Rábapatona) a település déli-délkeleti külterületein.

Az országos és térségi jelentőségű szerkezeti elemekre a módosításoknak nincsen hatása.
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GYŐR-M OSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – SZERKEZETI TERV (2020)
(forrás: www.gymsmo.hu)

3.1.2. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák
Az országos területfelhasználási kategóriák szerint Bezi közigazgatási területének legnagyobb része mezőgazdasági térség részét képezi, amelyben csak elszórtan, szigetszerűen jelennek meg erdőgazdálkodási térségbe tartozó erdőtömbök (Kertaljai rétek és Kertaljai hany környéke). Települési térségbe a központi belterület,
valamint Pihenőpuszta területe, vízgazdálkodási térségbe a település folyóvizei tartoznak.
Az MTrTv 91. § (1) b) pontja szerint a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni.
A hatályos megyei szerkezeti terv a térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolásában az OTrT szerkezeti tervéhez képest jelentős eltérést mutat a települési térség kapcsán: míg az OTrT a jelenlegi belterületet
teljes egészében települési térségbe sorolja, amely északkeleten a jelenlegi külterületbe is kinyúlik, addig a
GYMSMTrT a jelenlegi belterületnek csak a beépített részét tekinti települési térségnek, valamint további települési térségeket jelöl ki a település összekötő útjai mentén található fejlesztési területeken.
A hatályos GYMSMTrT területi mérlege tartalmazza a Bezi közigazgatási területére vonatkozó térségi
területfelhasználási kategóriák területét.
Település

Bezi

Területfelhasználás
települési térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
Összesen:

Terület (ha)
92,21
30,60
994,79
1,58

Arány (%)
8,2
2,7
88,9
0,2

1119,18

100,0

Jelen módosítás következtében a területfelhasználási egységek az OTrT szerkezeti tervén települési térségbe, a GYMSMTrT szerkezeti tervén mezőgazdasági és települési térségbe sorolt területeken változnak.
Az MTrTv 11. § b) pontja szerint a mezőgazdasági térség területének (994,79 ha) legalább 75%-át elsődlegesen mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni a településszerkezeti terv szintjén. A mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület nem jelölhető ki. A fentiek alapján
Bezi területén 248,7 ha terület vehető figyelembe eltérésként. A hatályos településszerkezeti terven 895,3 ha
tartozik általános árutermelő és természetkímélő tájhasználatú mezőgazdasági területfelhasználásba, a feltáró utak,
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közterületek nélkül. Így összesen 98,5 ha terület kerül eltérő területfelhasználási egységbe, ami az előírásoknak
megfelelő érték.
Az MTrTv. 11.§ c) pontja szerint az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. Az MTrTv. 29.§-a szerint az erdők övezetébe tartozó
területeket a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni. Bezi közigazgatási területén az erdők övezetéhez tartozik 26,0 ha, így az eltérési lehetőség 1,3 ha. A
hatályos településszerkezeti terv 31,8 ha-t sorol erdőgazdálkodási területfelhasználásba, ezáltal az összhang
biztosított.
3.1.3. Országos és térségi övezetek
A településrendezési eszközök készítése során az országos és megyei övezeteket a meghatározott
államigazgatási szervek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani.

Országos és megyei övezetek

Területi lehatárolás

Közigazgatási
terület
érintettsége

Tervezési
területek
érintettsége

-

-

Országos övezetek
Ökológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete

OTrT 3/1. melléklet,
FHNPI adatszolgáltatás

-

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete

OTrT 3/2. melléklet
OTrT 3/3. melléklet,
VMKH erdészeti adatszolgáltatása
9/2019. MvM rendelet 2. melléklet
9/2019. MvM rendelet 3. melléklet,
FHNPI adatszolgáltatás
OTrT 3/4. melléklet

-

-

-

-

-

-

-

1.
-

GYMSMTrT 3/12. melléklet

-

-

GYMSMTrT 3/13. melléklet

-

-

-

-

-

1.
-

9/2019. MvM rendelet 4. melléklet
9/2019. MvM rendelet 5. melléklet

VTT-tározók övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete

9/2019. MvM rendelet 6. melléklet
OTrT 3/5. melléklet
Megyei övezetek
GYMSMTrT 3/9. melléklet
GYMSMTrT 3/10. melléklet
GYMSMTrT 3/11. melléklet

Földtani veszélyforrás terület övezete

2.

9/2019. MvM rendelet 1. melléklet

Nagyvízi meder övezete

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete

-

Egyedileg meghatározott megyei övezetek
Győri agglomeráció és a soproni
településegyüttes övezete
Natúrparkok övezete

Árvízi kockázatkezelési terület övezete

GYMSMTrT 3/14. melléklet
FHNPI adatszolgáltatás
GYMSMTrT 3/15. melléklet

Széleróziónak kitett terület övezete

GYMSMTrT 3/16. melléklet

Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete

GYMSMTrT 3/17. melléklet

Natura 2000 területek övezete

-
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A közigazgatási terület és a módosítási helyszín országos és megyei övezetekkel való érintettségét az alábbi
kivágatok mutatják be, az előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által szolgáltatott állományok alapján:
Országos övezetek
Ökológiai ökológiai folyosójának övezete
Bezi közigazgatási területe érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, ahol az ökológiai
hálózatot alkotó természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatának megőrzése az elsődleges cél. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete térképi lehatárolását az OTrT 3/1. melléklete, az övezet előírásait az MTrTv 26.
§-a tartalmazza. Az országos övezet pontos lehatárolásához a Fertő-Hanság Nemzeti Park térképi állományt biztosított, a
településrendezési eszközökben ennek megfelelően történhet a területek feltüntetése.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosója a Bezi délnyugati külterületein húzódó, a Hansághoz tartozó gyepterületeket foglalja magában, ahol a településszerkezeti terv jellemzően természetkímélő tájhasználatú mezőgazdasági területeket jelöl.
A módosítási helyszínek az ökológiai hálózat övezeteit nem érintik.

Készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett
természeti területek digitális adatbázisának felhasználásával (verzió 16.0)
OTrT 3/1. melléklet
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében új
beépítésre szánt terület csak területrendezési hatósági eljárás
során kiadott területfelhasználási engedély alapján jelölhető ki.
Új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület térképi lehatárolását az OTrT 3/2. melléklete, az övezet előírásait az MTrTv 28.
§-a tartalmazza. A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti
és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatszolgáltatása alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a
megkeresésre azonban nem tudott adatot biztosítani az előzetes adatszolgáltatás során.
Az övezet Bezi közigazgatási területének központi részén, a
belterületektől délre, valamint az északi és a délkeleti településhatárok mentén jelenik meg.
A tervezett módosítások az országos övezettel érintett
területeket nem érintenek.
OTrT 3/2. melléklet

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének térképi
lehatárolását a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 1. melléklete
tartalmazza, az övezet előírásait ugyanezen rendelet 2. §-a
rögzíti. A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatszolgáltatása alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a megkeresésre azonban nem tudott adatot biztosítani az előzetes adatszolgáltatás során.
A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe – amely
Bezi területének jelentős részét magába foglalja, főként a
belterülettől északra, keletre és délre – jellemzően jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak,
melyeket a településrendezési eszközök készítésénél a mezőgazdasági területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe
kell venni. Új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása
és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezettel lefedett területeket Bezi településrendezési eszközei jellemzően mezőgazdasági területbe sorolják.
Az országos övezet északkeletről belemetsz a 2. módosítási helyszínbe, ahol falusias lakóterület kijelölése tervezett. A területen külfejtéses bányatelek megállapítása nem
tervezett.

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 1. melléklet
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Erdők övezete
Az erdők övezetének térképi lehatárolását az OTrT. 9/3. melléklete, az övezet előírásait ugyanezen törvény 29. – 30.§-a
tartalmazza. Az erdők övezetéhez az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat
közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak. Az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközökben
legalább 95%-ban erdőterületbe kell sorolni.
A GYMSMTrT szerint az erdők övezetéhez 26,03 ha tartozik. Az országos övezet pontos lehatárolása az erdészeti igazgatóság digitális térképi állománya alapján történhet. Az övezethez tartozó kisebb tömböket a településszerkezeti terv jellemzően erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolta.
A módosítások az országos övezetettel lefedett területeket nem érintenek.

Készült Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási
Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján
OTrT 3/3. melléklet

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének térképi lehatárolását a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. melléklete tartalmazza, az övezet előírásait ugyanezen rendelet 3. §-a rögzíti.
A településrendezési eszközök készítése során az Országos
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület
területfelhasználási egységeket az övezet területén javasolt
kijelölni a településrendezési eszközök készítése során.
Bezi területén az erdőtelepítésre javasolt terület övezetébe
tartozó területek elszórtan jelennek meg a déli külterületen. A
területek a tervezési részterületekkel nincsenek átfedésben.
A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatszolgáltatása
alapján pontosítandó a területi lehatárolás, a megkeresésre
azonban nem tudott adatot biztosítani az előzetes adatszolgáltatás során.
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. melléklet
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Megyei övezetek
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
A rendszeresen belvízjárta terület övezete előírásait a 9/2019.
(VI. 14.) MvM. rendelet 9. §-a tartalmazza. Az övezetben új
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
A település a Rábca-Hansági belvízrendszerhez tartozik, a
közigazgatási terület déli-délnyugati részén találhatóak a
magas talajvízállású, rendszeresen belvízjárta területek.
A térségi övezet a területfelhasználási változással járó 2.
módosítás részterületét nem érinti.

GYMSMTrT 3/10. melléklet

Egyedileg meghatározott megyei övezetek
Árvízi kockázatkezelési terület övezete
Bezi közigazgatási területe nagyrészt az árvízi kockázatkezelési terület övezetébe tartozik, ahol a településrendezési eszközök területfelhasználási egységeinek
kijelölésénél figyelembe kell venni az árvízi veszélyt, és
vizsgálni kell a kockázatcsökkentés, vagy legalább a
szinten tartás területhasználat-szabályozással összefüggő lehetőségeit.
A területfelhasználási módosítással járó 2. módosítás helyszíne nem érintett a megyei övezettel.

GYMSMTrT 3/15. melléklet
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Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete
A nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett
terület övezete Bezi területén a déli-délnyugati külterületet
érinti.
Az egyedileg meghatározott megyei területrendezési övezet az
ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, a tájképvédelmi terület
övezetét, a világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetét és a Natura 2000 területek övezetét foglalja magában.
Az övezet területén háztartási méretű kiserőművek kivételével
nap- és szélerőmű nem létesíthető. Háztartási méretűnél
nagyobb napelemes erőmű csak épületen helyezhető el.
Az övezet a tervezési részterületeket nem érinti.

GYMSMTrT 3/17. melléklet

Figyelembe véve a területrendezési tervek övezeti lehatárolásait és előírásait, valamint az adatszolgáltatásokat a
részterületeket érintően a tervezett területfelhasználási egységek kijelölését ellehetetlenítő övezet nincs. Az
övezeti érintettségekből következő korlátozások a tervezett területfelhasználási egységek kijelölése az alátámasztó munkarészekben részletezett előírások szerint lehetséges.
3.1.4. Egyéb, területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
A településszerkezeti terv módosítása során új beépítésre szánt területek kijelölése történik. Ennek megfelelően változik a település területi mérlege, valamint szükség van a biológiai aktivitásérték egyensúly igazolására is.
A 2018. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem
minősíthető beépítésre szánt területté. Bezi nem borvidéki település, a településen szőlő művelési ágú
földrészlet nem található.
Az MTrTv. 13.§ (2) bekezdése értelmében az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté
nem minősíthető. A NÉBIH adatai alapján Bezi közigazgatási területét nem érinti gyümölcstermőhelyi kataszteri
terület. (forrás: http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny)
3.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Bezi a hanyi, magas vízállású területtől északra, magasabban fekvő területen jött létre, szerkezetét alapvetően
befolyásolta a domborzat és a vízrajz. A település a mai Szabadság utca mentén terjeszkedett, mai szerkezetét
az Enese – Győrsövényház összekötő út és az ebből kiágazó Fehértói út vonalvezetése és a volt tókörnyék helyzete határozza meg.
A tervezési területekről elmondható, hogy a község főutcájaként funkcionáló Szabadság utcáról leágazó kisebb
utcákról közelíthetők meg, a településen belül jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek.
Az 1. módosítás a Sághy Jenő utca keleti oldalán, korábban mezőgazdasági területként használt, mára központi
elhelyezkedésűvé vált telkek lakó célú hasznosítását teszi lehetővé.
A 2. módosítási helyszín a Petőfi Sándor utcához kapcsolódik, amely a 20. sz. második felében jött létre, szabályos út- és telekstruktúra jellemzi. Ennek folytatását valósítaná meg a lakóterületi bővítés, amely a kiszabályozott
szomszédos zöldterület fejlesztésével együtt egy jó minőségű lakókörnyezet kialakítására kínál lehetőséget.
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A tervezett beruházások közvetlen környezetében nincs olyan területhasználat, amely a célzott fejlesztésekre kedvezőtlen hatással lenne, sem olyan területfelhasználás, amelyre a fejlesztések kedvezőtlenül
hatnának.
3.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
3.3.1. Útkapcsolatok
A módosítással érintett területek közül az 1. helyszín 8417 j. összekötő út belterületi szakaszáról, a Szabadság
utcáról leágazó Sághy Jenő utca keleti oldalán helyezkedik el.
A 2. helyszín a Szabadság utcával párhuzamosan haladó Petőfi Sándor utca folytatásaként, attól keletre kialakult Külső Petőfi Sándor utca mentén található.
A 8417 j. összekötő út a település délkeleti peremén található csomópontból elérhető az M85 gyorsforgalmi
útról, ezáltal a település és a módosítási helyszínek megközelíthetősége rendkívül jónak mondható.
A tervezési részterületek a jelenlegi és a tervezett úthálózatról közvetlenül megközelíthetőek, jól feltártak.
További közúthálózati fejlesztési igényt a módosítások nem támasztanak.
3.3.2. Jelenlegi területhasználat ismertetése
Az 1. módosítási helyszín belterületen, a 2. helyszín külterületen helyezkedik el.
Az 1. módosítási helyszín művelés alól kivont terület, amelynek a nyugati, közterületi kapcsolattal rendelkező
telkein már zajlik a lakóházak építésének előkészítése. A területet keleten és délen fasorok, fás sávok keretezik,
a 120 hrsz-ú földrészletet pedig egy északkelet-délnyugat irányú árok választja el a tömb többi részétől.

AZ 1. MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN JELENLEGI ÁLLAPOTA
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A 2. módosítási helyszín mezőgazdasági művelés alatt áll, északnyugaton beépített lakóterület, délnyugaton
becserjésedett közterület, a többi irányból pedig szántók határolják.

A 2. MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN JELENLEGI ÁLLAPOTA

Művelési ágak szerint a módosítással érintett földrészletek (hrsz. 03/24-27 - részben, 03/37) már kijelölt és
részben beépült lakótelkek közé ékelődött 2-es minőségű osztályú szántók, amelyeket északkeleten
hasonló minőségű szántók határolnak. A település
beépítetlen külterületeinek megőrzése érdekében új
lakótelkeket a meglévő beépített belterülethez csatlakozó területeken szükséges kialakítani. A talaj és a
termőföld védelme érdekében a művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően javasolt végrehajtani, a kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.

A 2. MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN MŰVELÉSI ÁGAK
ÉS MINŐSÉGI OSZTÁLYOK SZERINT

(forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása)

3.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS RENDELKEZÉSEIK
3.4.1. Hatályos településszerkezeti terv (TSZT)
A településszerkezeti terv a település teljes közigazgatási területét – bel- és külterületét – egy tervlapon ábrázolja. A hatályos településszerkezeti tervet Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 60/2004. (XI.02.)
Képviselő-testületi határozatával fogadta el, majd két alkalommal, részterületekre vonatkozóan módosította azt
2011-ben és 2013-ban. A módosítási helyszínekre – a Sághy Jenő utcai és a Külső Petőfi Sándor utcai tervezett lakóterületekre a T-1 jelű településszerkezeti tervlap van érvényben.

15

BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZMÓDOSÍTÁSA

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

A falusias lakóterület területfelhasználási egységbe
sorolt 1. részterületet északon és nyugaton a helyi
gyűjtőútként jelölt 8417 j. összekötő út és az abból
kiágazó közterületek, keleten és délen pedig, a belterületi határ másik oldalán általános árutermelő és
korlátozott tájhasználatú mezőgazdasági területek
övezik. Délen határos volt a tervezett természeti terület határával (tervezett NATURA2000 terület határ),
amelyet a későbbiekben máshol húztak meg. A tervezési terület a Fertő-Hanság Nemzeti Parki Igazgatóság
aktuális adatszolgáltatása alapján természetvédelmi
területtel nem érintett.

KIVÁGAT A 60/2004. (XI.02.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT T-1 JELŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPBÓL (készítette: TÉR-t-REND Kft.)

A 2. részterület a hatályos TSZT szerint általános
árutermelő
mezőgazdasági
terület
területfelhasználási egységbe tartozik. A telkeket,
illetve telekrészeket több irányból a falusias lakóterület
mentén húzódó belterületi határ, északkeleten pedig
mezőgazdasági terület határolja.
A módosítási helyszínt fedi a 2004-es terven lehatárolt
tartalék falusias lakóterület (T-Lf), amely a község
távlati fejlesztési lehetőségeinek irányát volt hivatott
jelölni.

KIVÁGAT A 60/2004. (XI.02.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT T-1 JELŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPBÓL (készítette: TÉR-t-REND Kft.)

A részterületekre vonatkozóan egyéb korlátozást a településszerkezeti terv nem ábrázol.
3.4.2. Hatályos szabályozási tervi részletek (SZT)
A 19/2004. (XI.3.) önkormányzati rendelettel elfogadott, legutóbb a 4/2016. (VIII.5.) önkormányzati rendelettel
módosított helyi építési szabályzat mellékletét képező SZ-1 jelű szabályozási tervlap vonatkozik a belterületre,
amelyet az 1. módosítási helyszín tekintetében a 8/2011. (IX.8.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítás,
az SZM-7 jelű tervlap ír felül.. Az SZ-2 jelű szabályozási tervlap a külterületre vonatkozik, így a 2. módosítási
helyszín esetében ez utóbbit kell figyelembe venni. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv tartalmazza az
egyes területek építési övezeti, övezeti besorolását és a beépíthetőség feltételeit és paramétereit.
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A Szabadság utca, annak nyúlványa és a Sághy Jenő
utca által határolt 1. részterület a TSZT-vel összhangban Lf-4 jelű falusias lakóterület építési övezetbe
tartozik, ahol a kialakítható legkisebb telekméret 700
m2. A területen a 2011-es módosítás során került kiszabályozásra a Sághy Jenő utca 10 m-es szabályozási szélességgel, valamint a 120 hrsz-ú telket feltáró
10 m széles zsákutca, 16 m széles végfordulóval. A
120 hrsz-ú telekre és a tervezett zsákutcától délre eső
területrészre új javasolt telekosztás is készült. A Rákóczi utca irányából gyalogút jelölés került a 74/3 hrsz-ú
közterületre.

KIVÁGAT A 8/2011. (XI.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL
ELFOGADOTT SZM-7 JELŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPBÓL (készítette: TÉR-t-REND Kft.)

A 2. részterület Má-2 jelű általános árutermelő mezőgazdasági terület övezetbe tartozik, amelyből a terv
2004-es elfogadásakor sorolták át a ma már részben
beépített telkeket falusias lakóterület építési övezetbe.
A 07/37 hrsz-ú telken egy 16 m széles út szabályozása
látható. A Belső Petőfi utca és a szántó között a tervlap
10 m-es sávban ültetési kötelezettséget jelöl.

KIVÁGAT A 19/2004. (XI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL
ELFOGADOTT SZ-21JELŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPBÓL (készítette: TÉR-t-REND Kft.)

KIVÁGAT A 19/2004. (XI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL
ELFOGADOTT SZ-2 JELŰ KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPBÓL (készítette: TÉR-t-REND Kft.)

3.4.3. A helyi építési szabályzat rendelkezései (HÉSZ)
A hatályos helyi építési szabályzat a következő, a módosítás szempontjából releváns általános, valamint a módosítással érintett területet jelenleg lefedő építési övezetekre és övezetekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza:
„Falusias lakóterület
9.§
(1) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
a) telkenként legfeljebb 2 lakásos (két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) 1 db lakóépület,
b) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi-, szociális épület,
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c) a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó épület,
d) a lakófunkciót nem zavaró hatású mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, (pl.: terménytároló, pajta, állattartó
épület, pince), ill. egyéb gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület, kézműipari építmény.

(2) Minden építési telek és közforgalomnak megnyitott út között általában csak egy járműközlekedésre alkalmas kapcsolat
létesíthető, legfeljebb 4,5 m szélességben. Abban az esetben ha több telekhatár érintkezik úttal, és a telek használata
azt megköveteli, minden úthoz kapcsolódhat behajtó.

(3) A lakótelkek mérete a kialakult telekszerkezet függvénye, a kialakult telkek beépíthetők. Telekhatár rendezés révén
kialakuló telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb 12,0 m-nél, a telekosztás után kialakult telkek legkisebb
szélessége az építési vonalon min. 16,0 m. Településkép védelmi szempontok miatt, telekösszevonás a beépítésre
szánt terület lakóterületein, szomszédos telek esetén legfeljebb 45,0 m kialakuló közterületi telekszélességig
engedélyezhető.

(4) A lakótelek beépítési százaléka számításánál a lakótelek összterülete 1500 m2-ig teljes területtel, az e feletti, 1500m23500m2 közötti terület fél területtel vehető figyelembe, a 3500m2 feletti terület nem vehető figyelembe.

(5) Az övezeti előírások a beépítés jellegének megfelelően, határozzák meg a beépítési módot.
a) Ha a telek utcai telekhatára nem merőleges az oldalsó telekhatárra, akkor az utcai homlokzatnak legalább egy
ponton, illeszkednie kell a kötelező előkert határához. A kötelező előkert mélysége az illeszkedés elve alapján
határozandó meg.

b) Ha az építési övezet szabadon álló és oldalhatáron álló beépítési módot is megenged, akkor a 20 méternél
szélesebb telkek szabadonállóan is, az ennél keskenyebbek csak oldalhatáron állóan építhetők be. Amennyiben az
épület szabadonálló módon is elhelyezhető, legalább 6 méteres az utcára jellemző oldalkerti elhelyezkedést meg kell
tartani.

(6) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
a) Meglévő épületeket bővíteni csak az új épületekre meghatározott szabályok betartásával szabad.
b) Meglévő épület elbontása esetén új épület lehetőleg az eredeti helyére épüljön, az építési helyen belül.
c) Építési helyen belül a lakófunkciójú épületnek mindig az utca felöl kell elhelyezkednie az utcaképet formáló módon.

(7) Az övezeti előírásnál magasabb, meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése
esetén az építmény magassága nem nőhet, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás
szerinti értékét nem haladhatja meg.

(8) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
a) Az utcára oromfalas megjelenésű épület-részek homlokzati szélessége max. 10,0 m lehet.
b) Saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló homlokzattal kell rendelkeznie (tűzfalas nem lehet).
c) Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban
fekvő) létesíthető.

d) A főépületek, illetve az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, trapézlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható), terrakotta – barna színek használatával (világos zöld,
kék, fekete szín nem alkalmazható).

e) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszínt alatti
beépítés legfeljebb 35% lehet.

(9)
(10)

A kerítés építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók:

a) Az utcafronton új tömör kerítés max. 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő, festett, vakolt, illetve látszó tégla falazat,
deszkázás),
b) valamint áttört kerítés legfeljebb 2,5 m magasságig (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos
kialakítással készülhet. A tömör lábazat magassága legfeljebb 0,75m lehet. Anyaghasználatban és a tömör felület
magasságában a szomszédos 3-3 telekhez kell igazodni.
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c) Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, alumínium lemez, hullámlemez és cementlap, nyers beton
felületű tömör fal, zsalukő nem lehet.

(11)

A falusias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak:

a.

Lf– 1 – jellemzője szabálytalan alaprajzú, keskeny, mély telekosztás, oldalhatáron álló beépítés.

b.

Lf– 2 –szabályos, az utcával szöget bezáró telekosztás, fűrészfogas oldalhatáron álló beépítés,

c.

Lf – 3 – szabályos telekosztás, nagyobb méretű telkek, oldalhatáron álló beépítés,

d.

Lf – 4 – tervezett lakóterület, oldalhatáron álló vagy szabadon álló beépítési móddal.

e.

Lf – 5 – lakóterület, magas talajvízállásos terület szomszédságában, oldalhatáron álló beépítési móddal.

(12)
építési
övezet
Lf
Lf-1
Lf-2
Lf-3
Lf-4
Lf-5

(13)

Az lakóterületi építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:
telekalakításra
építmények elhelyezésére
építményekre
vonatkozó előírások
vonatkozó előírások
vonatkozó előírások
legkisebb telekkötelező
legkisebb
legnagyobb
terület szélesség mélység
építési
előkert
zöldfelület
beépítettség
ép.mag.
szintter.
m2
m
m
mód
m
%
%
m
mut.
1000
14
40
O
0
55
25
4,5
0,5
700
12
50
O
I
50
30
4,5
0,6
1200
16
50
O
I
55
25
4,5
0,5
700
16
35
O,SZ
5
50
30
4,5
0,6
600
16
35
O
5
50
30
5,5
0,6
Az Lf-5 jelű lakóövezeten belül az épületek földszinti padlóvonalának magassága az eredeti terepszinthez képest
legalább 1,5m. Az övezeten belül pince, pinceszint, alagsor nem létesíthető.”

„Mezőgazdasági területek
20.§
(1)
(2)

Az Sz-1 jelű szabályozási tervlapon mezőgazdasági területként lehatárolt területek használatuk jellege szerint általános
mezőgazdasági területek.
A mezőgazdasági övezetekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:
a) Az egyes övezetekben bármilyen rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő építészeti kialakítással, 30°-45° tető hajlásszögű magastetővel létesíthető.
b) A gazdasági épületek egy max. 20 m2-es ideiglenes tartózkodásra alkalmas részt is magukba foglalhatnak.
c) Az egyes építmények kizárólag az OTÉK 36.§-ában előírt távolságok betartásával helyezhetők el.
d) A vízfolyások mentén 50-50m-es sávban épületek, építmények nem helyezhetők el, a gyep művelésű területhasználat
megőrizendő
e) A külterületi mezőgazdasági területeken elhelyezésre kerülő kerítések kizárólag áttört, lábazat nélküli, tájba illő építészeti
kialakításúak, színezésűek és anyaghasználatúak lehetnek (pl. fa, cserjesávval takart drótfonat). Tömör kerítések a mezőgazdasági területeken nem létesíthetők.

(3)

A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek
megőrzése érdekében az általános mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése
szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik:
a) Má-1: korlátozott tájhasználatú mezőgazdasági övezet,
b) Má-2: általános árutermelő mezőgazdasági övezet,
c) Má-3: általános árutermelő, kialakult tanyagazdasági övezet,
d) Má-4: belterületi kertek mezőgazdasági övezet.

(4)

Az egyes mezőgazdasági övezetek részletes előírásai az alábbiak:
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építési
övezet
Má
Má-1
Má-2
Má-3
Má-4

telek beépíthetőségére
vonatkozó előírások
beépíthető legkisebb telekterület
szélesség
m2
m
G 200.000 (20ha)
100
T: nem alakítható ki
G 50.000 (5ha)
50
T: 200.000 (20ha)
100
G: 50.000 (5ha)
100
T: 50.000 (5ha)
-

kötelező
építési
mód

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

építmények elhelyezésére
építményekre
vonatkozó előírások
vonatkozó előírások
legkisebb
legnagyobb
előkert
zöldfelület
beépítettség
ép.mag. szintter.
m
%
%
m
mut.

SZ

10

-

0,1 (max 500 m2)

5,5

-

SZ

10

-

0,2 (max 500 m2)
0,2 (max 1000 m2)

5,5

-

SZ

10

-

2

5,5

-

-

-

-

-

-

-

G: gazdasági épület: a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás épületei, építményei
T: tanyagazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdaság területe
*technológiai építmény (pl.: terményszárító, silótorony) magassági korlátozás nélkül helyezhető el a telkeken belül”
„Talaj- és földvédelem
30.§
(1) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a
talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani,
a művelés alóli kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.”

3.4.4. Településképi rendelet (TKR)
A településkép védelméről szóló, 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint a településen
helyi védelem alatt álló értéket a módosítási helyszínek nem érintenek.

A rendelet 3. mellékletében szereplő lehatárolás alapján az 1. módosítási helyszín a településképi szempontból
meghatározó területek közé tartozik mint hagyományos falusias karakterű terület. A 2. módosítási helyszín a
lehatárolt területen kívül esik. A településképi szempontból meghatározó területek esetében a rendelet 13.-14. §ának előírásait kell alkalmazni.
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A módosítás kapcsán kijelölt beépítésre szánt terület fejlesztésénél figyelembe kell venni a környező (kül- és
belterületi) településképet, és az építészeti, környezetrendezési megoldásokkal biztosítani a harmonikus illeszkedést.
3.5. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA
Bezi közigazgatási területén 2 helyszínen, egy belterületi tömbben és egy külterületi, de a belterülethez közvetlenül kapcsolódó helyszínen merült fel az önkormányzat részéről a hatályos településrendezési eszközök jelenlegi
besorolásainak, szabályozási elemeinek módosítása. Mindkét módosítás tervezett lakóterületi fejlesztésekhez
kapcsolódik.
Az 1. módosítás a Sághy Jenő utcai tervezett falusias lakóterületet érinti, ahol a korábbi elképzelésekkel ellentétben, a hatályos szabályozási terven feltüntetett zsákutca és végforduló megvalósítása nélkül szeretnék
kialakítani a lakótelkeket. A jelenlegi fejlesztési szándék szerint a 120 hrsz-ú földrészlet feltárása nem tervezett,
így a Sághy Jenő utcáról nyíló telkek – hrsz. 118/2, 118/5-8, 119 – feltáró utca és végforduló kialakítása
nélkül is beépíthetőek.
A 2. módosítási igény szintén lakóterületi fejlesztés kapcsán merült fel. A Külső Petőfi Sándor utcában már
korábban belterületbe vont és lakóterületté nyilvánított telkek folytatásában további lakótelkek kialakítása a cél.
Ehhez szükséges a jelenleg általános árutermelő mezőgazdasági területfelhasználásba és övezetbe tartozó, de a
beépített lakóterülethez közvetlenül kapcsolódó 03/24-27 hrsz-ú szántók Külső Petőfi Sándor utca felé eső lehatárolt területeinek átsorolása falusias lakóterület területfelhasználási egységbe és építési övezetbe,
továbbá az utóbbi telek kapcsán a szabályozási vonal pontosítása. Az építési övezetben épületek a helyi építési
szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhetőek el.
A tervezett tevékenységeknek, jellegükből és az igénybevett területek méretéből adódóan, csak a közvetlen
környezetükre lesz jelentősebb hatása, ahol nem találhatóak védendő területhasználatok. A módosítási igény
területfelhasználási átsorolást jelent településszerkezeti tervi szinten, és övezeti átsorolásokat is jelent
szabályozási tervi szinten, a hatályos HÉSZ szerinti övezetekbe és építési övezetekbe.
21

BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZMÓDOSÍTÁSA

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

4. MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
A településrendezési eszközök készítése során a teljes közigazgatási területre vonatkozóan részletes alátámasztó javaslatok készültek. Jelen dokumentáció csak a módosítással érintett részterületekre és a tervezési
feladatnak megfelelő mélységben tartalmazza az alátámasztó munkarészeket.
Jelen módosítás célja, hogy lekerüljön a szabályozási tervről az 1. módosítás kapcsán a tervezett lakóterületen
kiszabályozott feltáró zsákutca és végforduló. Cél, hogy az érintett telkek a jelenlegi állapot szerint legyenek
beépíthetők, a beruházói igények figyelembevételével.
A 2. módosítás kapcsán a 03/24-27 hrsz-ú szántók Külső Petőfi Sándor utca felé eső végeire, valamint a 03/37
hrsz-ú telekre vonatkozó területfelhasználási és övezeti besorolás módosítása történik, a terület falusias lakó
területfelhasználási egységbe és építési övezetbe kerül.
Az OTÉK 6. § (3) bekezdése határozza meg a településrendezési eszközökben építési szempontból használható
települési területfelhasználási egységeket, amelyek a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább bonthatók. Az
egyes területeket beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területi kategóriába kell sorolni, annak figyelembevételével, hogy az érintett telkek megengedett beépítettsége meghaladja-e a 10%-ot.
A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit, a településfejlesztési koncepció
elhatározásait nem érinti, és a településszerkezeti terv koncepcionális javaslataira sincs hatással.
4.1.1. Településszerkezeti terv módosítási javaslata
Az 1. módosítás nem jár településszerkezeti tervi változással.
A 2. módosítással érintett földrészleteken a fejlesztési elképzelések területfelhasználási átsorolást tesznek
szükségessé. A területi mérleg és a biológiai aktivitásérték egyensúly számítása ennek megfelelően
kismértékben változik.
A kiemelt fejlesztés területfelhasználási átsorolásai nem idéznek elő településszerkezeti változást
közlekedéshálózati szinten. Nem változik az országos mellékutak szerepe és vonalvezetése. A területek az
országos és helyi kiszolgáló utakon megközelíthetők.
A 2. módosítási helyszín esetében a a 03/24-27
hrsz-ú szántók Külső Petőfi Sándor utca felé eső,
lehatárolt területei falusias lakóterület besorolást
kapnak.

A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK – 1.
MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN
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A módosításokat a T-2/M-2021 jelű településszerkezeti terv tartalmazza, amely a jelenleg hatályos tervlapokat
módosítja. A településszerkezeti terven az előzetes adatszolgáltatás kapcsán érkezett adatok (régészeti lelőhely,
természetvédelmi elemek, tájképvédelmi terület), valamint a területrendezési tervek rendelkezései átvezetésre
kerültek az érintett terület környezetében.
4.1.2. Szabályozási terv módosítási javaslata
A területre készülő, SZ-1/M-2021 jelű szabályozási terv beépül a hatályos, az 19/2004. (XI.3.) önkormányzati
rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat mellékletei közé.
A hatályos terven ábrázolt, országos és térségi jelentőségű közutak kiszabályozott szélességei és védőtávolságai
változatlanok maradnak.
Az 1. módosítás kapcsán a szabályozási tervről
lekerül a tömböt feltáró tervezett zsákutca és
végforduló kiszabályozása, továbbá a javasolt
telekosztás is. A Sághy Jenő utca szabályozási
szélessége 14 m-re nő.

A TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERVI VÁLTOZÁSOK – 1.
MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN

A 2. módosítási helyszínen a 03/24-27 hrsz-ú telkek
lehatárolt, délnyugati része falusias lakóterület (Lf-4)
besorolást kap. A javasolt belterületi határ a tervezési
részterület határára kerül át.
A 07/37 hrsz-ú telek északi oldaláról a kiszabályozott,
16 m szabályozási szélességű út a 03/36 hrsz-ú
földrészletre kerül, 13 m szabályozási szélességgel.
A Külső Petőfi Sándor utca szabályozása változatlan
marad.

A TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERVI VÁLTOZÁSOK –
2. MÓDOSÍTÁSI HELYSZÍN

4.1.3. Helyi építési szabályzat módosítási javaslata
A módosítás beépül Bezi község helyi építési szabályzatába. A helyi építési szabályzat új rajzszámú melléklettel
egészül ki, amely a jelen szabályozási tervi módosításokat a teljes belterületre kiterjedő egységes szabályozási
tervlapon tartalmazza.
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4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA
A településrendezési eszközök módosításának elsődleges hatása, hogy a tervezett beruházások meg tudnak
valósulni az erre kijelölt területeken, és ezáltal hozzájárulnak a településen tapasztalható lakótelekhiány mérsékléséhez.
A módosítással érintett területek közlekedési kapcsolatai nem változnak. A fejlesztések megvalósításának a fő
közlekedéshálózati elemekre nincs hatása. Az építés időszakában helyileg kismértékű, időszakos forgalomnövekedést jelentenek (zaj- és rezgésterhelés, esetleg levegőminőség változást), de a terhelés védett területhasználatot nem érint, várhatóan a hatás a határértékeket nem haladja meg.
A beruházások helyszínéül kijelölt ingatlanok jelenlegi növényzete, a mezőgazdasági földrészletek besorolása
megszűnik, megváltozik. A biológiai aktivitás szempontjából ez negatív hatású. Ennek a hatásnak a mérséklése
érdekében telken belüli kompenzációra kerül sor.
Az új lakóterületek belterületen, illetve közvetlenül a jelenlegi beépített belterület határán találhatóak, a meglévő
lakóterülethez közvetlenül kapcsolódnak, ezáltal beépülésük jelentős változást a településkép szempontjából
nem okoz, azonban a lakhatási lehetőségek bővüléséhez nagyban hozzájárul.
4.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
Az 1. módosítás esetében a már korábban lakó területfelhasználásba sorolt terület előkészítése, közművesítése
már elkezdődött. Az új lakóterületen 1000-1400 m2-es telkek találhatóak, amelyek így beépíthetőek.
A 2. részterületen jelenleg még mezőgazdasági művelés folyik. A településszéli elhelyezkedés miatt mindkét
esetben fontos a tájbaillesztés: a lakótelkek zöldfelületének egy részén háromszintes, honos növényfajokkal,
társulásokkal beültetett telekrészként kerüljenek kialakításra.
A szabályozási terv a 2012. augusztus 6. elötti OTÉK adta keretek figyelembevételével készül. A részletes
beépítési és környezetalakítási tervek javaslatok feltételezhetően a bejelentési eljárás részeként elkészülő
építészeti tervhez fognak készülni.
4.4. TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY
A területfelhasználást érintő módosítások miatt módosul a település területi mérlege, mivel az érintett területek
más területfelhasználási egységekbe kerülnek átsorolásra.
Területi mérleg változása
A 2. módosítás kapcsán történő átsorolás beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe (általános
mezőgazdasági területből falusias lakóterületbe) történik, vagyis új beépítésre szánt terület kijelölése történik,
ami intenzitásnövekedéssel jár.
Az átsorolásoknak területfelhasználási szempontból kedvezőtlen hatása nincsen.
Változással érintett területfelhasználási egység

Változás mértéke
(ha)

Beépítésre szánt területek:

+0,6

Falusias lakóterület

+0,6

Beépítésre nem szánt területek:

-0,6

Általános árutermelő mezőgazdasági terület

-0,6

A biológiai aktivitásérték egyensúlyának igazolása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja értelmében 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. A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének (továbbiakban BAÉ) számításáról is szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 9. melléklete előírásait kell alapul venni. A tervmódosítás a hatályos TSZT területfelhasználási tervéhez képest új be-
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építésre szánt területet jelöl ki a 2. módosítási helyszín révén, így a hatályos jogszabályi előírások alapján a
biológiai aktivitásérték számítás alapján visszapótlás szükséges az egyensúly megőrzése érdekében.
A településszerkezeti tervi módosítás nyomán létrejövő BAÉ egyensúly biztosítása differenciált számítással kerül
meghatározásra. A számítás alapját a lakóterület kijelölése képezi. Egyrész azzal hogy az Lf-4 jelű építési övezethez tartozó telekhez rendelt zöldfelületi minimum az OTÉK szerinti 40% helyett 50%-ban van meghatározva,
így 2,4 helyett 3,0 értékmutatóval lehet számolni. Másrészt azzal, hogy a szabályozási terv rögzíti a helyét és a
mértékét a háromszintű kötelező zöldfelület, fejlesztési területen belüli helyét. A módosítással járó biológiai aktivitásérték csökkenés a terv szintjén és természetben is visszapótolható, így a változtatás nem eredményez BAÉ
csökkenést.
A biológiai aktivitásérték részletes differenciált számításánál a 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 9. melléklet
2. pontja szerinti 7pontérték alkalmazható a 7m széles hátsókerti háromszintű beültetés felületén. A részletes
számítás a következő:
Jelenlegi területfelhasználás

terület (ha)

Általános mezőgazdasági terület

0,6

Tervezett területfelhasználás
Falusias lakóterület
és a háromszintű zöldfelület területrésze

terület (ha)
0,51
0,10

értékmutató

aktivitásérték

3,7
értékmutató
3,0
7

2,22
aktivitásérték
1,53
0,70
2,23

Különbség:

+0,01

A fenti táblázatból egyértelmű hogy a lakótelkeken belül szükséges visszapótolni a háromszintű zöldfelületet
ahhoz, hogy a biológiai aktivitásérték egyensúlya megmaradjon.
A 30/2013. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti módosítás nyomán a település
biológiai aktivitás érték egyensúly mérlege +0,5 pontérték volt és a módosítás után is ennyi tartalék marad.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (8)
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti tervi módosítás során a biológiai aktivitásérték növekménye a teljes közigazgatási területre készülő, új településszerkezeti terv elfogadásáig, felhasználható.
4.5. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Az összhangot a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény (MTrTv.), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének (GYMSMTrT)
előírásaival kell igazolni.
4.5.1. Országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózati elemek
Az OTrT és a GYMSMTrT szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a településrendezési eszközök jelen módosítása nem érinti.
4.5.2. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák
A hatályos településszerkezeti terven 895,3 ha tartozik általános árutermelő és természetkímélő tájhasználatú mezőgazdasági területfelhasználásba a feltáró utak, közterületek nélkül. Jelen módosítás során 0,6 ha terület kerül
átsorolásra mezőgazdasági területből beépítésre szánt területbe (falusias lakóterületbe). Így a módosítás után
összesen 100,1 ha terület kerül eltérő területfelhasználási egységbe, ami a területrendezési tervek által meghatározott eltérési lehetőségnél kevesebb.
Az MTrTv. 11.§ c) pontja szerint az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. Az MTrTv. 29.§-a szerint az erdők övezetébe tartozó
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területeket a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni. Az erdők övezetéhez Bezi területén 26,0 ha tartozik, így az eltérési lehetőség 1,3 ha. A hatályos településszerkezeti terv 31,8 ha erdőterület területfelhasználási egységet jelöl, ez a jelen módosítás során nem változik.
A fentiek alapján a beépítésre szánt területek növekedése a módosítás nyomán a megyei terv előírásaival
összhangban történik.
4.5.3. Országos és térségi övezetek
A területfelhasználási változással érintett területet a 2. módosítás részlegesen érinti. A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. A módosítási helyszínen falusias lakóterület kijelölése tervezett; így külfejtéses bányatelek megállapítása nem
tervezett.
4.6. ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL
A község településfejlesztési koncepciójának fő célkitűzései a falu népességmegtartó képességének erősítése,
az életszínvonal emelése, a jövedelemszerzés lehetőségeinek szélesítése, a környezeti erőforrások megőrzése,
fenntartható hasznosítása és környezetvédelem, a falu megújítása, fejlesztése és a település térségi szerepének
erősítése.
A módosítások nyomán megvalósuló fejlesztések, azaz a meglévő lakóterülethez szervesen kapcsolódó lakóterület-bővítések, új építési telkek kialakítása a lakhatási körülmények nagyobb választékához járulnak hozzá. A
lakóterületek ütemezett, tervezett bővítése biztosítja, hogy az új lakóutcák rendezettek, a lakókörnyezet egységesebb legyen, valamint hogy a bővítések az infrastruktúra fejlesztésével összhangban tudjanak történni.
A módosítások nem ellentétesek a településfejlesztési koncepcióval.
5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT
A tervezett beruházások mezőgazdasági és felhagyott mezőgazdasági területeket érintenek. Az 1. módosítási helyszín belterületen, a 2. helyszín pedig külterületen helyezkedik el, de mindkettő szervesen csatlakozik a
jelenlegi beépített területhez. A 2. módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik.
A település természetföldrajzi szempontból a Csornai-sík északi részén helyezkedik el, a Tóköz kistájhoz tartozik.
A módosításokkal érintett terület alapvetően sík, képét a mezőgazdasági területek és vizes élőhelyek határozzák
meg. A település külterületein a mozaikos tájszerkezet, a természetkímélő gazdálkodási módok (ártéri gazdálkodási formák) visszaállítása a fenntartható cél. A jellemzően beépítetlen külterületek megőrzése érdekében a
lakótelkek kialakításának lehetőségét a meglévő beépített területhez csatlakozó területeken szükséges
biztosítani.
A beépítésre szánt területek kialakítását célzó módosítások nyomán tartósan átalakuldó élőhelyek alacsony természetességűek, felhagyott, cserjésedő területek, másodlagos gyepsávok és kaszálórétek, szántók. A tervezett
lakótelkekhez tartozó zöldfelületeken a jelenleginél jobb minőségű vegetáció jön létre, a szántók esetében az
időszakos növényborítást az állandó váltja fel.
A tervezett fejlesztések kapcsán nem elérhetőek még a telepítési, építészeti tervek, ezért csak általánosságban
határozhatók meg a követelmények. A tájba illesztés alapkövetelményeit az építési övezetek előírásai és a szabályozási terv biztosítják.
A módosítással érintett területeken országosan vagy helyileg védett, illetve védendő tervezett természeti
érték nincs. A területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „NATURA 2000” területek nem
érintik. A tervezési területeken felszíni vízfolyás nem található.
A területek a tájképvédelmi terület országos övezetével nem érintettek. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a településen nincs nyilvántartott egyedi tájérték. A TÉKA (Tájérték Kataszter)
adatbázisa Bezi területén 12 db egyedi tájértéket tart számon, ezek a módosítás kapcsán nem érintettek. Az
igénybe venni kívánt területek védett vagy védendő természeti elemet nem tartalmaznak. A táji és természe26
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ti elemekben bekövetkező változások az érintett földrészletek táj- és természetvédelmi jogi helyzetét nem
befolyásolják. Az állat- és növényvilág védelmében fontos, hogy a jelenleg növényzettel borított területek bolygatása, a fák kivágása szaporodási időszakon és a vegetációs időn kívül, télen történjen.
A tervezett létesítmények a tájhasználatban, tájképben – léptékükből adódóan – jelentős változást nem okoznak. Megfelelő, háromszintes, honos fajokból álló, biodiverz zöldfelületek kialakításával az új beépítések a környezetbe illeszthetők. A különböző területhasználatokat elválasztó gyepes, cserjés, fás sávok a biodiverzitásban
is fontos szerepet játszanak. A 2. módosítás szomszédságában kiszabályozott, tervezett utak által közrezárt
zöldterület, kis alapterületéből adódóan elsősorban díszkert kialakítására alkalmas, ami a településkép fontos
elemévé válhat.
A módosítások a településkép feltárulásának változásait nem eredményezik, nem érintenek rálátás szempontjából érzékeny területet.
Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházások védett elemet nem érintenek, a fejlesztések kapcsán a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható. A területeken nem található védendő
növényfaj, növénytársulás. A jelenlegi vegetációt a módosítási részterületeken megváltoztatja, részben megszünteti, de a telkek zöldfelületein, szakszerű kialakítással és többszintes növényzet telepítésével a jelenleginél kedvezőbb helyzet is kialakítható. A területeken természetvédelmi szempontból értékes állatfajok élőhelyei jellemzően nem fordulnak elő. A tervezett létesítmények kialakításának hatása a tájhasználati, táj- és
településképvédelmi szempontok megfelelő érvényesítése és betartása mellett összességében nem negatív.
5.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
Közúti közlekedés
A módosítási helyszínek közútról megközelíthetőek, a lakóterületi fejlesztésre szánt telkek és telekrészek
mindenike közvetlen közterületi kapcsolattal rendelkezik a Sághy Jenő utcáról, illetve a Külső Petőfi Sándor
utcáról.
A módosítás nem érinti a településrendezési tervek felülvizsgálata során települési szinten megvizsgált, közlekedési hálózatra, forgalmi rendszerre, közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedésre, valamint a közterületi és
telken belüli parkolásra vonatkozó korábbi fejlesztési elképzeléseket. A meglévő közutak és csomópontok kiépítése megfelel a tervezett beruházások megvalósulása esetén létrejövő forgalomnak, ezek fejlesztése nem szükséges.
Kötöttpályás közlekedés
A települést nem érinti kötöttpályás közlekedési nyomvonal, a térség vasúti közlekedése fejletlen.
Közösségi közlekedés
A tervezett beruházások az építés alatt, és a későbbi használat során kis mértékben növelik a közösségi közlekedés járatai iránti igényt, de ez változtatást nem tesz szükségessé.
Parkolás
A tervezett lakótelkekhez tartozóan a parkolást minden esetben telken belül kell megoldani 100%-ban.
Gyalogos és kerékpáros közlekedés
A vizsgált mellékutcákban nincs kiépített gyalogjárda, a gyalogos közlekedés az úttesten történik, a kialakítás
vegyeshsználatú. A tervezett fejlesztések kapcsán javasolt a tervezett lakóterülethez vezető járda kialakítása is.
A településen a főutak mentén önálló kerékpárút nincs kiépítve. A kerékpáros forgalom elsősorban a szomszédos
települések és a környező települések megközelítésére irányul, a kis gépjárműforgalom nem zavarja a közúton
folyó kerékpárforgalmat.
Egyebekben közlekedésfejlesztési igény nem merül fel. Minden új építési telek közútról, közterületről elérhető.
5.3. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
Bezi községben a közüzemi hálózatok, a szennyvízhálózat kivételével, kiépítettek, és képesek a távlati igények
kielégítésére. A szennyvízelvezetés és –tisztítás problémájának megoldásáig a beépítésre szánt területeken
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részleges közművesítettség biztosítása szükséges. A módosítási helyszínek tervezett területfelhasználási egységeiben a beépítés feltétele a legalább részleges közművesítés. A módosítással érintett területek minden
esetben közműhálózati fejlesztést igényelnek. Az új beépítésű, közművesítendő területeken a közműhálózatok vonalvezetését, megjelenését már az esztétikai szempontokat is figyelembe véve kell megtervezni.
Víziközművek
Vízellátás
A településen a víziközművek a Pannon-Víz Zrt. Csornai üzemmérnökségéhez tartoznak. A módosítási
helyszínek belterületen, illetve a belterület határán találhatóak, és a határoló közterületek mentén mindkét esetben megtalálható a vízellátás elosztóvezetéke. A fejlesztésre kijelölt területeken a vízhálózat a végállapotra és a
teljes kiépüléshez kapcsolódó fogyasztási igényekre méretezendő. Amennyiben a vízellátás biztosítása közüzemi
szolgáltató által történne úgy új beépítés esetén – a tényleges beépítés meghatározása után, amikor már
ismeretesek a tervezett létesítmények, azok konkrét ivóvíz- és oltóvízigényei – szükséges megkeresni a PannonVíz Zrt.-t a konkrét vízellátási feltételeket, szükséges fejlesztéseket meghatározó elvi nyilatkozat kiadása, majd
vízhálózati tervjóváhagyás céljából.
A vezetékek épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, az építkezések
során be kell tartani. A távolságok a vezeték átmérőjének függvényében változnak:
Vezeték belső átmérője
(mm)
< 300
301-700
701-1200
1201 -

Távolság védőszerkezet, illetve fokozott védelem
nélkül
alkalmazásával
3,00
5,00
nincs megkötés
7,00
8,00

Új ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és megszüntetése csak a Pannon-Víz Zrt. hozzájárulása után
történhet. A biztonságos vízellátás érdekében új beépítés esetén célszerű körvezetékes hálózat kialakítása,
amely által a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek létesítése
esetén. Ahol a körvezetékes kialakítás nem lehetséges, ott a hálózati végpontnál végtűzcsap telepítése
szükséges. Vízvezeték átépítése során a megszűnő vezetékeket a földből el kell bontani, és a területet helyre kell
állítani.
A kiépített ivóvízvezetékek a vízellátás mellett biztosítják a megfelelő tűzivíz szükségletet is. A tűzcsapok
elhelyezésének alapfeltétele egyrészt hogy föld feletti kialakításúak, másrészt hogy biztosítaniuk kell a 100 m-es
ellátási körzetet. Amennyiben a védendő épület tűzivíz igénye nem biztosítható a közterületen meglévő vagy
kialakítandó tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további tűzcsap(ok), egyéb műszaki megoldások (pl. tűzivíz
medence) kialakítása szükséges.
Új beépítés esetén új vízvezetékekre, valamint a meglévő vízvezetékekre telepítendő tűzcsapok számát és
annak pontos helyeit, valamint az oltóvízigény nagyságát a kiviteli tervek ismeretében (tűzszakaszok, szintszám,
funkciók stb.) az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal egyeztetni szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közüzemi szolgáltatás igénybevétele esetén, amennyiben a fogyasztó gazdálkodó
szervezetnek minősül, és új, vagy a korábban meghatározott lekötött vízmennyiség igénytől eltérő többlet
vízigény merül fel, úgy a vízigénye után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a befizetés időpontjában
érvényes áron, amelynek mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része.
Szennyvíz-elvezetés
A községben jelenleg nem megoldott a kommunális szennyvíz gyűjtése elvezetése kezelése. A keletkezett
szennyvizet lokálisan gyűjtik össze és ürítik. A felszín alatti vizek védelmében tilos az összegyűjtött szennyvíz
szikkasztása. A fejlesztési területeken a szennyvizek összegyűjtését egyedi zárt tározóval, közműpótlókkal kell
megoldani. A lakótelkeket feltáró 10-14 m széles közutak területén belül a szennyvízvezeték és védőtávolsága
számára a hely biztosított.
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Csapadékvíz-elvezetés
Bezi közigazgatási területének egyes részei a magas talajvízállású, belvízveszélyes területek közé tartoznak. A
csapadékvizet a településen nyílt csatornák, helyi vízelvezető árkok vezetik le, szikkasztják el. A fejlesztési
területeken javasolt a keletkező csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása vagy tározása, illetve a keletkező
csapadékvizek másodlagos felhasználása például öntözésre, amellyel csökkenthető az ivóvíz felhasználásának
mértéke. Amennyiben a csapadékvizek nem tarthatók helyben, úgy a csapadékvizek elvezetésére árok
kialakítása szükséges, amelyek segítségével a csapadékvizek felszíni befogadóba vezethetők. Ebben az esetben
részletes számításokkal kell igazolni, hogy a befogadó képes befogadni és elvezetni a területen keletkező többlet
csapadékvizeket. A felszíni befogadóba történő bevezetés csak a tulajdonos, üzemeltető hozzájárulása,
engedélye után történhet.
Csapadékvizek csak előtisztítást követően (mechanikai tisztítás legalább durva és finom uszadék szűrőből és
homokfogóból kell, hogy álljon, valamint ezt ki kell egészíteni zsír- és olajfogóval) vezethetők az árokba,
befogadóba. A meglévő befogadók (nyílt árkok, vízfolyások) karbantartását folyamatosan el kell végezni, mert
annak elhanyagolása a vízszállító képességét korlátozza. A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók
az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az vízvisszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen.
Fontos megjegyezni, hogy a településen található vízelvezető rendszer (patak, árkok) parti sávját szabadon kell
hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munkákat akadályozó állapot nem tartható fenn. A parti sávot a
nagyvízi 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.) Korm. rendelet szabályozza. Az előzőek miatt a parti sávon belül
építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.
Energiaellátás
Villamosenergia-ellátás
Az elektromos áramot az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szolgáltatja. A tervezési részterületek
közelében megtalálhatóak a hálózat 120 kV-os elosztóvezetékei. A biztonsági övezetek terjedelmét, valamint az
abban végezhető tevékenységek korlátozását és tilalamkat a villamosművek, valamint a termelői, magán- és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza. A rendelet szerint az
érintett területeken üzemelő 20 kV-os névleges feszültségű föld feletti vezetékek biztonsági övezete a vezeték
mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért
5–5 méter távolságokra lévő függőleges síkokig terjed, ez a gyakorlatban mintegy 7-7 méter széles sávot jelent.
A 120 kV-os elosztóhálózati távvezetékek esetében ez 13-13 méter, amely a gyakorlatban jellemzően 17-17
méter széles biztonsági övezetet jelent. A biztonsági övezet nem jelent teljes építési tilalmat, a korlátozások
tekintetében a a 20 kV-os vezetékek által (3. módosítás), valamint a 120 kV-os vezeték által érintett területek
esetében a beruházó és a tervező tájékoztatást kapott. A tervezett tevékenységek a villamosenergia-ellátás
elosztóhálózatának bővítését igénylik.
A tervezett, konkrét fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval kell egyeztetni. A megvalósítás során javasolt
földkábeles hálózatban gondolkodni, a közvilágítás és az ellátás kapcsán egyaránt.
Gázellátás
A község belterületén kiépített középnyomású gázhálózat van, amely az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
kezelésében működik. A település külterületein földgázszállító vezeték és térségi földgázszállító vezetékek
húzódnak. A módosítási részterületek esetében adott a meglévő, belterületi hálózathoz való csatlakozás
lehetősége. A fejlesztési igényeket minden esetben egyeztetni kell a közműszolgáltatóval.
5.4. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK
A térség a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a
szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.
25.) NMHH rendelet figyelembevételével.
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A távközlési ellátottságot a térségben lényegesen növeli a vezeték nélküli szolgáltatások terjedése, fejlődése.
Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igény szerint korlátlanul használható.
A településen a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók.
A módosítási helyszíneken a helyi hálózat előfizetői igény esetén kiépíthető. A területeken a jövőbeni fejlesztés
csak földalatti elhelyezéssel valósítható meg, egyénileg megkötött szerződés alapján.
5.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A módosítások lakóterületi bővítést tesznek lehetővé, ezáltal minimális környezeti terheléssel járnak. A lakóterületen teljes közműellátás biztosítandó, ezáltal a fűtést is korszerűen (gáz, villamos vagy megújuló energia) kell
kiépíteni, a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett. A módosítási részterületeken és közvetlen környezetükben védett vagy védendő természeti, környezeti értékek nem találhatók. A tervezett beruházásoknak védendő
területhasználatokra kedvezőtlen hatása nincsen.
A tervezett beruházások levegőtisztaságra gyakorolt káros hatása várhatóan főként a kivitelezési, építési fázisban jelentkezik, azonban a munkagépek és tehergépjárművek révén időszakosan megemelkedő imissziós terhelés a közvetlen környezetet érinti. Az építési munkákra vonatkozó szabályok betartása mellett nem valószínűsíthető határérték-túllépés. A terhelés védett területhasználatot nem érint, várhatóan a hatás a határértékeket nem
haladja meg. Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a fejlesztések által generált negatív egészségügyi
hatások kialakulása nem várható.
A 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet alapján település közigazgatási területe felszín alatti vizek szempontjából
érzékeny területnek minősül, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint érzékeny felszín alatti vízminőségi
területen fekszik. A település a szennyeződés-érzékenységi „B” – érzékeny kategóriába tartozik. A talaj és a
felszín alatti vizek minőségét leginkább a nem megfelelő hulladékkezelés, szennyvízkezelés veszélyezteti, a
jelenlegi állapoton a szennyvízcsatorna kiépítése tudna leginkább javítani. Javasolható, hogy új beépítésre szánt
terület kialakításának legyen feltétele a csatornahálózat kiépítése. A tervezett beruházások ivóvízbázis
védőövezetét, vízminőség-védelmi területet nem érintenek, felszín alatti vízkivétellel nem járnak. A vonatkozó
műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a felszíni vizek
szennyeződése kizárható.
A talaj és a termőföld védelme érdekében a művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően javasolt
végrehajtani, a kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.
Mivel természetközeli élőhely jelenleg a módosítással érintett területek egyikén sem található, szakszerű kialakítással a telkek zöldfelületi részein a jelenleginél jobb természeti állapot is létrejöhet. A szabadterek, zöldfelületek
kialakításánál figyelemmel kell lenni a környezeti hatások minimalizálására, valamint az építmények tájba illesztésére.
A módosításnak nincs hatása a HÉSZ-ben korábban rögzített környezetvédelmi rendelkezésekre, vagyis
az országosan és helyileg meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, levegő-tisztaságvédelmi
szempontok, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak. A létesítéssel, építkezéssel és a
tervezett tevékenységekkel járó forgalom, zaj és porterhelés a közvetlen környezetet fogja érinteni. Törekedni kell
a környező területet legkevésbé zavaró módon kivitelezni a létesítmények megépítését és a területek rendezését.
A tervezett módosítások jelentős környezeti terhelő hatást nem okoznak.
5.6. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti
környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell
eldönteni. A jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítások általános árutermelő mezőgazdasági terület
átsorolását jelentik falusias lakóterület területfelhasználási egységbe, valamint ennek megfelelően építési
övezetbe.
A módosítási nyomán az érintett területek beépítési mértéke növekszik a jelenlegi állapothoz képest, valamint
burkolt közlekedési és parkolófelületek jönnek létre. Mindezek mellett aktív zöldfelület is létesül, amely a fenti
negatív hatásokat mérsékli. A létesítés idejében a szállításból, építkezésből adódó környezeti terhelés szálló por,
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közlekedési, légszennyezés és talajhasználat formájában jelentkezik, de várhatóan a védett vagy védendő létesítményeket nem zavarja.
A módosításokra nézve külön, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása az önkormányzat véleménye szerint nem szükséges.
5.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A hatályos településrendezési eszközök kapcsán a település teljes közigazgatási területére készült kulturális
örökségvédelmi hatástanulmány. A hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt idő és a jogszabályi környezet jelentős változásai miatt időszerű lenne a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata,
ennek keretében készülhet el az új jogszabályi tartalmi követelményeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány is. A jelen 2 módosítási terület nem érintett országosan vagy helyileg védett vagy védelem alá tervezett
épített helyi értékkel és nyilvántartott régészati lelőhelllyel, nem érintett kulturális és táji természeti örökség szintjén. Ebből fakadóan és a módosítás nagyságából adódóan ebben a fázisban nem készül települési örökségvédelmi hatástanulmány.
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi
Hatósági Főosztálytól kapott adatszolgáltatás alapján a módosítások sem műemléket, sem műemléki környezetet, sem
régészeti lelőhelyet nem érintenek. A
településkép védelméről szóló 8/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján
helyi védelem alatt álló érték nincs a területen. A FHNPI egyedi tájértéket nem tart
számon a településen, a TÉKA adatbázisában nyilvántartott egyedi tájértékek
nem érintik a tervezési részterületeket. A
módosítások nem hatnak kedvezőtlenül a
település térbeli megjelenésére, feltárulására. A fentiek alapján jelen módosítás
keretében nem indokolt a kulturális örökségvédelmi hatástanulmány megújítása.
KÉSZÜLT

AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉGVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSA ALAPJÁN
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mellékletként a T-2/M-2021 jelű, településszerkezeti tervet részterületre módosító tervlap.
3. A korábbi, T-1 jelű településszerkezeti tervlap módosított területekre vonatkozó területfelhasználási
elhatározásai a változással érintett területeken hatályukat vesztik.
4. E határozat hatálybalépése után a közigazgatási területen belül készülő szabályozási terveket és műszaki
terveket a Településszerkezeti Terv módosításával összhangban kell elkészíteni.
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1. MELLÉKLET
Bezi község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2021. (... ...) önkormányzati határozatához
Bezi község településszerkezeti terve a Külső Petőfi Sándor utcát érintő módosításának leírása
A képviselő-testület elhatározza, hogy a 60/2004. (XI. 02.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, az 56/2011.
(IX .08.) önkormányzati határozattal és a 30/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozattal módosított
településszerkezeti terv az alábbiak szerint módosul:
1. A bel- és külterületek meghatározása változik a Külső Petőfi Sándor utca mentén, ahol külterületből
belterületbe kerül 03/24-27 hrsz-ú telkek utca felőli, a szerkezeti tervlapon lehatárolt része, összesen 0,6 ha-on.
2. Területfelhasználási változások
Általános árutermelő mezőgazdasági terület  falusias lakóterületi besorolásba kerül 0,6 ha-ral
A T-2/M-2021 jelű településszerkezeti tervlap szerint lakóterületi besorolást kap a meglévő, beépült
lakóterülethez szervesen kapcsolódó, lakóterületi fejlesztésre alkalmas területrész.
3. Területi mérleg változása
Változással érintett területfelhasználási egység

Változás mértéke (ha)

Beépítésre szánt területek:

+ 0,6

Falusias lakóterület

+0,6

Beépítésre nem szánt területek:

-0,6

Általános árutermelő mezőgazdasági terület

- 0,6

Az átsorolás hatására a korábban meghatározott beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek nagysága
az alábbiak szerint változik.
2004-ben
elfogadott

2011. évi módosítás 2013. évi módosítás

2021. évi
módosítás

Közigazgatási terület

1120 ha

1120 ha

1120 ha

1120 ha

Belterület

56,2 ha

69,3 ha

69,3 ha

67,0 ha

Központi belterület

53,9 ha

67,0 ha

67,0 ha

67,0 ha

Pihenő pusztai belterület

2,3 ha

2,3 ha

2,3 ha

2,3 ha

Beépítésre szánt terület*

53,2 ha

61,3 ha

61,3 ha

61,9 ha

Beépítésre nem szánt terület

3,0 ha

8,0 ha

8,0 ha

8,0 ha

1062 ha

1050,7 ha

1050,7 ha

1050,7 ha

6,6 ha

10,2 ha

11,3 ha

11,3 ha

1055,4 ha

1040,5 ha

1039,4 ha

1038,8 ha

Külterület
Beépítésre szánt terület
Beépítésre nem szánt terület

*a területet kiszolgáló utakkal együtt számítva

4. A módosítással érintett területeket érintő védelmek és korlátozások
Régészeti területek védelme
A régészeti nyilvántartott lelőhelyek a településszerkezeti terven szerepelnek. A falusias lakóterületi átsorolást
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nem érintik. A régészeti érdekű területek fogalmát a kulturális örökségvédelmi jogszabályok határozzák meg. az
utóbbiak közé kell sorolni minden az egykori és mai vízfolyás és nagyobb árok mentén fekvő lankás domboldal
területét is. Egyéb korlátozás nem érinti az átsorolt földrészleteket.
5. Meglévő és tervezett infrastruktúra hálózatok
A közüzemi hálózat, a szennyvízhálózat kivételével, kiépítettek, bővítésük a beépítésre szánt területeken
biztosítandó. A szennyvízelvezetés és –tisztítás települési szinten nincs kiépítve. A hálózat és a tisztítómű
kiépítéséig a beépítésre szánt területeken részleges közművesítettség biztosítása szükséges. Szennyvíz és
vízzáróan burkolt felületről összegyűjtött csapadékvíz szikkasztása tilos. A lakótelkeket feltáró 10-14 m széles
közutak telkén belül a szennyvízvezeték és védőtávolsága számára a hely biztosított.
6. Területfelhasználás-váltás feltételei
Az átsorolt beépítésre szánt terület felhasználását környezeti és infrastrukturális szempontból szigorú
feltételekhez kötötten (közművesítés és kiszolgáló út megvalósítása a vízzáró burkolatig), a fejlesztésben
érdekeltek finanszírozásában lehet megvalósítani. A falusias lakóterületbe sorolt rész belterületbe vonását
lehetővé kell tenni. A továbbtervezés során, a területi adottságok alapján építési övezetekbe kell sorolni. A
szomszédos területfelhasználási egységek egymásra gyakorolt hatásait háromszintű zöldfelület kialakításával
célszerű csökkenteni. Északkeleten a közvetlen szomszédos használat az általános árutermelő mezőgazdaság,
porterhelése ellen a cserje és lombkorona szint nyújthat védelmet az új lakótelek számára.
7. Biológiai aktivitásérték számítás eredménye
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja
értelmében 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. A biológiai aktivitásérték számításánál a
területek biológiai aktivitásértékének (továbbiakban BAÉ) számításáról is szóló 419/2021. (VII. 15.)
kormányrendelet 9. melléklete előírásait kell alapul venni. A tervmódosítás a hatályos TSZT területfelhasználási
tervéhez képest új beépítésre szánt területet jelöl ki a 2. módosítási helyszín révén.
A differenciált számítás alapját az építési övezeti besorolás és a mezőgazdasági porterhelés elleni védelem
képezi. Az Lf-4 jelű építési övezethez tartozó telekhez rendelt zöldfelületi minimum az OTÉK szerinti 40%,
ehelyett 50%-ban van meghatározva a helyi építési szabályzatban, így 2,4 helyett 3,0 értékmutatóval lehet
számolni. A 7,0m széles hátsókerti háromszintű zöldfelületi beültetéshez 7-es értékmutató társul.
Jelenlegi területfelhasználás

terület (ha)

Általános mezőgazdasági terület

0,6

Tervezett területfelhasználás

terület (ha)

Falusias lakóterület
és a háromszintű zöldfelület területrésze

0,51
0,10

értékmutató

aktivitásérték

3,7
értékmutató

2,22
aktivitásérték

3,0
7

1,53
0,70
2,23
+0,01

Különbség:

A fenti táblázatból egyértelmű hogy a lakótelkeken belül szükséges visszapótolni a háromszintű zöldfelületet
ahhoz, hogy a biológiai aktivitásérték egyensúlya megmaradjon.
A 30/2013. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti módosítás nyomán a település
biológiai aktivitás érték egyensúly mérlege +0,5 pontérték volt és a módosítás után is ennyi tartalék
marad.
Bezi, 2021. ... ...

Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Czippán Gergely
polgármester
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BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2021. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BEZI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 19/2004. (XI. 3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
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Munkaszám: TT/10560-M1/21

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA – RENDELET-TERVEZETE
MELLÉKLETEK:
1.

MELLÉKLET: A TT10560-M1/21 munkaszámú, SZ-1/M-2021. JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁS A KÜLSŐ
PETŐFI SÁNDOR UTCÁT ÉS A SÁGHY JENŐ UTCÁT ÉRINTŐEN
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Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (... ...) önkormányzati rendelete
Bezi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelettel
16/2012. (XI.09.) önkormányzati rendelettel
8/2013. (V.02.) önkormányzati rendelettel
4/2016. (VIII.05.) önkormányzati rendelettel
módosított
19/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt
államigazgatási szervek, a partnerségi egyeztetés keretében véleményt nyilvánított partnerek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bezi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 19/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A HÉSZ kötelezően alkalmazandó mellékletei a következők:
melléklet
száma:

tervlapok címe:

tervlapok jele:

méretarány:

2. melléklet

Szabályozási terv – Belterület, módosításokkal
összeszerkesztett egységes szabályozási terv – 2021
munkaszám: TT/10560-M1/21
Szabályozási terv – Külterület

3. melléklet

Szabályozási terv módosítása (1, 2, 9, 11 jelű területek)

SZM -1

M 1:3 000

4. melléklet

Szabályozási terv módosítás (5 terület)

SZM-2

M 1:3 000

5. melléklet

Szabályozási terv módosítás (6 terület)

SZM-3

M 1:2 000

6. melléklet

Szabályozási terv módosítás (8 terület)

SZM-4

M 1:2 000

7. melléklet

Szabályozási terv módosítás (10 terület)

SZM-6

M 1:2 000

8. melléklet

Szabályozási terv módosítás (12 terület)

SZM-7

M 1:2 000

SZM-8-2012

M=1:1000

SZM-9-2012

M 1:2 000

SZM-10-2012

M 1:2 000

SZM-11-2012

M 1:2 000

1. melléklet

SZ -1/M-2021

M 1: 2 000

SZ -2

M 1:11 000

9. melléklet

Lakóterület fejlesztés ütemezése
Állatkórház céljára kijelölt Gksz jelű fejlesztési terület
10. melléklet
ütemezése
[1]11.
Szabályozási terv részmódosítása a 154-166.hrsz-ú telkek
melléklet
tömbjére
Szabályozási terv részmódosítása a mezőgazdasági üzemi
12. melléklet
terület bővítésének területére
Szabályozási terv részmódosítása a településközponti
13. melléklet
vegyes terület bővítése
Szabályozási terv részmódosítása az erdőterületi
14. melléklet
átsorolással érintett terület szabályozási terve
A rendelet előírásait és a fenti mellékleteket együtt kell alkalmazni.
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2. §
Hatályát veszti a HÉSZ 3.-8. melléklete, 11.-13. melléklete.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

k.m.f.

Czippán Gergely
polgármester

Csapo-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. .............. napján megtörtént.

Csapó-Molnár Violetta
Jegyző
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