


1. melléklet 105/2020. (XII. 17.) számú határozathoz

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
Változással érintett területek összefoglalása és összefüggései

1. A TELEPÜLÉSSZERKEZET VÁLTOZÁSA

A módosítás során a meglévő településszerkezet jellemzően nem változik. A módosítás az M9
gyorsforgalmi úthálózat nyomvonalát követi le (lásd. alábbi tervkivonat). Új elemként a tervezett autópálya
mérnökség területe jelentkezik, mely mezőgazdasági területet vesz igénybe cca. 1 ha nagyságban.
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1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek)

Nem változik.

1.1.1.  Lakóterületek
Kertvárosias lakóterület

(A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére
szolgál.)

Nem változik.

Falusias lakóterület
(A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági
építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi,
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.)

Nem változik.

1.1.2. Vegyes területek
Településközpont vegyes terület

(A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület
elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.)

Nem változik.

1.1.3. Gazdasági területek
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

(A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.)

Nem változik.

Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület
(Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt
területen nem helyezhetők el.)

Nem változik.

1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek,
természetközeli területek, különleges területek)

1.2.1. Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló területek
(A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű
várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút
(sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a
kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.)
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Vasútterület:
Nem változik.

Közúti terület
A közúti terület nem változik számottevően. A hatályos állapot tartalmazza már a M9-es gyorsforgalmi
út fejlesztés területét. Új elemként az autópálya mérnökség területigénye jelentkezik csupán.

Közműterület
Nem változik.

1.2.2. Zöldterületek
(A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület - közpark, közkert -, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.)

Nem változik.

1.2.3. Különleges területek (beépítésre nem szánt)
(A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.)

Nem változik.

1.2.4. Erdőterületek
(Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.)

Mennyisége nem változik, helye az M9 nyomvonal korrekció miatt kis mértékben eltér a hatályos
településrendezési eszközökben jelöltektől.

1.2.5. Mezőgazdasági területek
(A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők
el.)

Területe kis mértékben csökken a tervezett autópálya mérnökség helyigénye miatt.

1.2.6. Vízgazdálkodási területek
(A vízgazdálkodással összefüggő területek a folyóvizek medre és parti sávja, az állóvizek medre és parti sávja,
a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek, a közcélú nyílt csatornák medre és parti
sávja, a vízbázis területek és a hullámterek.)

Nem változik.
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1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
(Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, egyéb nyomvonalas elemek és szerkezetalkotó zöldfelületi
rendszerek, vízfolyások.)

1.3.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
Nem változik.

1.3.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
Nem változik.

1.3.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások

Zöldfelületi rendszer
Nem változik.

Vízfolyások
Mennyisége nem változik, helyük az M9 nyomvonal korrekció miatt kis mértékben eltér a hatályos
településrendezési eszközökben jelöltektől.

1.4. Védelmi és korlátozó elemek

(Védőtávolságok, táj és természetvédelmi elemek, területek, kulturális örökségvédelmi elemek, egyéb védelmi
és korlátozó elemek.)

1.4.1. Védőtávolságok
Nem változik.

1.4.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek
Nem változik.

1.4.3. Kulturális örökségvédelmi elemek

- műemlékek és műemléki környezetük:  Nem változik.
- régészeti lelőhelyek: Változik, két új lelőhely kerül kijelölésre

1.4.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Nem változik.



5

2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott
változás bemutatása)

A közúti terület nem változik számottevően. A hatályos állapot tartalmazza már a M9-es gyorsforgalmi út
fejlesztés területét. Új elemként az autópálya mérnökség területigénye jelentkezik csupán.

2.1.1. ábra: Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből
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2.1.2. ábra: Kivonat a tervezett településszerkezeti tervből

A tervezett módosítás célja:
A tervezett úthálózati fejlesztés építésjogi feltételeinek megteremtése a részletes úttervek és alátámasztó
szakanyagok átvétele által pontosított településrendezési eszközök segítségével.
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2. melléklet 105/2020. (XII. 17.) számú határozathoz

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

Vasvár rendelkezik OTÉK alapú, hatályos rendezési tervvel. Így az egyes területek területfelhasználási
egységbe történő besorolása kizárólag a fejlesztési igényekhez igazodóan történt, egyéb korrekcióra nem volt
szükség.
A településszerkezet fejlesztési igénye nem merült fel. A területhasználati módosítás csupán az M9 nyomvonal
változása miatt vált szükségessé.

Változások értékelése
A területhasználati változással érintett területek nagysága 1,34 ha (a közigazgatási területre vetítve 0,002%),
mennyisége gyakorlatilag elhanyagolható.

Változások ütemezése
Folyamatos jogalkalmazás során érvényesülő változások:
A településszerkezeti terv módosítása új elemként megjelenő, időrendi ütemezésre igényt tartó nagy volumenű
beruházásokat nem irányoz elő.

Azonnali jogalkalmazás során érvényesülő változások:
A településszerkezeti tervre alapozott helyi építési szabályzat és annak mellékletei a hatályba lépést követően
megteremtik a tervezett úthálózati fejlesztés építésjogi hátterét. A településrendezési eszközök hatályos
építésügyi szabályoknak megfelelő megalkotása lehetővé teszi azok módosítását a felülvizsgálati ciklus végéig.

A településkép védelmére a vonatkozó jogszabályi előírások alapján önálló önkormányzati rendelet készült, a
tervezett változások azzal összhangban kerültek kidolgozásra.
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3. melléklet 105/2020. (XII. 17.) számú határozathoz

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

1. Magyarország Területrendezési terve (MaTrT) Vasvár város közigazgatási területét érintő
térségei

1.1. ábra: Vasvár a MaTrT Szerkezeti tervében
Forrás: MaTrT

Vasvár közigazgatási területét a mezőgazdasági, az erőgazdálkodási és a települési térségi túlsúlya jellemzi.
Az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térséget érint.

1.2. ábra: Vasvár a MaTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántó terület övezetében
Forrás: MaTrT

Vasvár közigazgatási területének kiváló minőségű szántó övezete területtel érintett része nem érintett az M9
gyorsforgalmi úthálózati fejlesztés által.
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1.3. ábra: Vasvár a MaTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében
Forrás: MaTrT

Vasvár közigazgatási területének kiváló minőségű szántó övezete területtel érintett része nem érintett az M9

gyorsforgalmi úthálózati fejlesztés által. Az érintett terület nagysága a módosítás által nem növekszik.
1.4. ábra: Vasvár a MaTrT Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosójának övezete és az

ökológiai hálózat pufferterületének övezetében
Forrás: MaTrT

Vasvár közigazgatási területének ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosójának övezete
és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete területtel érintett része nem érintett az M9 gyorsforgalmi
úthálózati fejlesztés által.

A változással érintett területek a MaTrT előírásaira vonatkozó vizsgálata

Értékelés: A MaTrT övezeti előírásai Vasvár fejlesztéssel érintett területeire vonatkozóan, a közúthálózati
fejlesztés tekintetében korlátozást nem tartalmaznak.
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2. Vas Megyei Területrendezési terv (VMTrT) Vasvár város közigazgatási területét érintő térségei

2.1. ábra: Vasvár a VMTrT Szerkezeti Tervlapján
Forrás: VMTrT (1.sz. melléklet)

Vasvár a megyei területrendezési tervben jellemzően városias
települési térségként jelenik meg. A külterület mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási és vegyes területfelhasználású térségbe tartozik.

A terv tartalmazza a települést átszelő M9 autópályát és az
országos törzshálózat részét képező utakat.
A megyei terv nem alkot saját előírásrendszert a területfelhasználási
kategóriákat illetően, így a terület lehatárolások pontosításán túl az
MaTrT előírásai érvényesek.
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2.2. ábra: Vasvár térségi övezetekkel való érintettsége
Forrás: VMTrT (II./1-13. számú mellékletek)
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2.3. ábra: Vasvár a VMTrT Országos jelentőségű tájvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű övezetét
tartalmazó tervlapján

Forrás: VMTrT (II/4.sz. melléklet)

2.4. ábra: Vasvár a VMTrT Történelmi településrész övezetét tartalmazó tervlapján
Forrás: VMTrT (II/6.sz. melléklet)
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2.5. ábra: Vasvár a VMTrT Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta területet tartalmazó tervlapján
Forrás: VMTrT (II/11.sz. melléklet)

2.6. ábra: Vasvár a VMTrT Földtani veszélyforrás területet tartalmazó tervlapján
Forrás: VMTrT (II/12.sz. melléklet)
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2.7. ábra: Vasvár a VMTrT Vízeróziónak kitett területet tartalmazó tervlapján
Forrás: VMTrT (II/13.sz. melléklet)

A változással érintett területek a VMTrT előírásaira vonatkozó vizsgálata

Értékelés: A VMTrT övezeti előírásai Vasvár fejlesztéssel érintett területeire vonatkozóan, a közúthálózati
fejlesztés tekintetében korlátozást nem tartalmaznak.
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4. melléklet 105/2020. (XII. 17.) számú határozathoz

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK ÉS A TERÜLETI MÉRLEG VÁLTOZÁSA

1. A biológiai aktivitás érték változása

Értékelés:  Vasvár biológiai aktivitás-értéke kis mértékben javul a környezettudatos fejlesztés által. A számítás
a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklet 2. táblázata szerint készült.

2. A területi mérleg változásának kimutatása

A területi mérleg alapján a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek kis mértékű (1,34 ha területű)
csökkenés tapasztalható a tervezett autópálya közlekedési területeinek rovására.

Értékelés:  A város közigazgatási területére vetített 0,02%-os változás nem tekinthető jelentős
településszerkezeti beavatkozásnak

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK TÖBBLET KIMUTATÁS

A település biológia aktivitás értéke a tervezett változásokat követően pozitív, a keletkező, 1,1 pontos többletet
a Tvt. szerint a város későbbi módosításoknál felhasználhatja.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Pálláné Dr. Lakics Erika


Egyedi azonosítója: lakics.erika@vasvar


Beosztása: jegyző


Szervezeti egység megnevezése: jegyző


Szervezet megnevezése: Vasvár Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2020-12-21T09:29:06+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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