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REGIOPLAN KFT                

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………….. önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló  
9/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. 
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. §-ban biztosított, az állami 
főépítész véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal véleményének kikérésével, 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 

9/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„ 1.§ A rendelet 

a) az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) (továbbiakban: SZ-J1 
terv), Rp.I.113-15 munkaszámú, 

b) az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) (továbbiakban: SZ-J2 
terv), Rp.I.113-6 munkaszámú 

tervlapokkal, mint melléklettekkel együtt alkalmazandó.” 
 
 
2. § E rendelet hatályba lépésével a rendeletnek az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. 

(belterület) című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező SZ-J1/M jelű, Rp.I.113-15 
munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I/M című terven módosítással érintett területként 
lehatárolt területre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen melléklet munkaszáma 
Rp.I.113-12-re változik. 
 

3.  §  Ez a rendelet 2020. ….. napján lép hatályba. 
 

Petőháza, 2020. …………………. 
 

Lévainé Soós Klára Kristófné dr. Bors Beatrix 
 

polgármester jegyző 
 
 
Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. ………… napján tartott 
ülésén fogadta el. 
 
A kihirdetés napja: 2020. ………………. 
 

 Kristófné dr. Bors Beatrix 
 

 jegyző 
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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 

Petőháza településszerkezeti tervét a község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban a 
67/2003. (VI. 27.) számú határozatával, a szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 9/2003. 
(VIII. 01.) rendeletével hagyta jóvá. A településrendezési terv azóta négy alkalommal (2007., 2008., 
2011., 2016.) módosításra került. 
A Jókai utca mögötti tervezett lakóterületi telektömbre vonatkozóan a szabályozási terv és a helyi építési 
szabályzat módosítását a 9/2017.(VII.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el.  
 
A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosításának oka: 
Jelen szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás két telket (45/200, 45/207 hrsz) érint, 
melyre egyedi építési hely kerül kijelölésre. 

 
 

2. TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A szabályozási terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése szerinti egyszerűsített 
eljárás keretében történik. 
 
 
3. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) és Győr-Moson-Sopron Megye területrendezési Terve (MTrT) 
 
A módosítás nem térszerkezeti jelentőségű, a területrendezési tervekkel irreleváns. 
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4. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA 

 
A jelen módosítás a 45/200, 45/207 hrsz-ú teleket érinti, melyekre egyedi építési hely kerül kijelölésre 
a szabályozási terven, az alábbiak miatt: 
A hatályos szabályozási terv a 45/202 hrsz-ú közút terület végén fordulót szabályoz. Ennek oka, hogy a 
lakóterület további szabályozása, kialakítása a 45/147 hrsz-ú terület felé nem volt lehetséges a 
szabályozási terv készítésekor a 85 számú főút akkori forgalmából számolt zajhatár miatt.  
A 45/202 hrsz-ú közterület a szabályozási tervnek megfelelően kialakításra került. 
 
Folyamatban van Petőháza község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. A felülvizsgálat 
során végzett közlekedési vizsgálatok igazolják, hogy az M85 gyorsforgalmi út megépítésével 
jelentősen csökken a forgalom a 85 számú főúton, ezzel párhuzamosan csökken a zajhatár is. 
Petőháza község önkormányzata úgy döntött, hogy a folyamatban lévő rendezési terv felülvizsgálat 
során további lakótelkek kialakítása céljából, illetve a zsákutca megszüntetése miatt továbbviszi a 
lakóterületek kijelölését a 85 számú főút felé, a megváltozott zajhatár vonalának figyelembe vételével. 
 
 

Kivonat az aktuális földhivatali alaptérképből 
 

A tervezett módosítás után a forduló szükségtelenné válik, az utcát a tervezett 14,0 méteres szabályozási 
szélességgel lehet majd tovább vinni. 
 
A hatályos előírások szerint a módosítással érintett területen az előkert mérete 5,0 méter.  
Településképi szempontból indokolt a 45/200 és a 45/207 hrsz-ú földrészleteken az egyedi építési hely 
kijelölése oly módon, hogy az ott elhelyezett épületek egy vonalban legyenek az utca többi épületével. 
 
A 45/200 és a 45/207 hrsz-ú telkek tulajdonosai szeretnék az építkezéseiket megkezdeni, betartva a 
felmerülő településképi, utcaképi szempontokat.  
 
Mivel a településrendezési eszközök felülvizsgálata még csak az előzetes szakaszban van, annak 
elfogadása 2020 év végére várható, így az önkormányzat a jelen eljárás lefolytatása mellett döntött.  
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A módosítással érintett telkek (Forrás e-közmű) 
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4.1. Településképi tájékoztatás egyedi építési hely kijelölésével kapcsolatban 
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4.2. Közlekedési vizsgálat 
 
A Kerekes utca folytatásában a Jókai utca és a 85. számú főút közötti sávban megváltoznak a 
beépíthetőség feltételei. 
Az 1505/2016. (IX. 21.) Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő 
megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló Kormány határozat értelmében jelen projekt 
érintett szakaszainak megvalósításának tervezett ütemezése: 
 

A tervezett projekt 
A megvalósítás 

tervezett kezdete 
A megvalósítás 

tervezett befejezése 
Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása 2018. III. negyedév 2020. I. negyedév 
Sopron megközelítése, M85 Csorna II. – Fertőd-
Endrédmajor csomópont 

2018. III. negyedév 2021. II. negyedév 

Sopron megközelítése, M85 Fertőd-Endrédmajor 
csomópont – Fertőrákos csomópont 

2017. II. negyedév 2019. III. negyedév 

Sopron megközelítése M85 Fertőrákos csomópont – 
Oh. 

2018. I. negyedév 2022. I. negyedév 

 
A tervezett gyorsforgalmú út elkészültét követően várhatóan a forgalom átterelődik az autóútra és a 85. 
számú, az érintett területtel határos terület mentén lecsökken oly annyira, hogy a természetes forgalom 
növekedés figyelembevételével is 2034-re csak 4650 E/napra növekszik vissza. – A 2017 évi országos 
keresztmetszeti forgalomszámlálás adatai szerint az érintett szakasz forgalma 11 638 E/nap volt. – A 
kisebb várható forgalomnak kisebb lesz a környezetre gyakorolt káros hatása. A hatályos terv a főút 
tengelyétől még 50,1 méterre becsülte azt a távolságot, ahol a közlekedésből eredő zaj az építési területre 
megengedett mértékre csökken. Ez a távolság a becsült forgalomnagyság figyelembevételével 2034-ben 
is csak 16,74 méter. Ez azt is jelenti, hogy a 85. számú főút menti tervezett lakóterület jobban 
megközelítheti a főutat. 
 
Ennek értelmében a 45/202 hrsz-ú út tovább vihető, a hatályos terven jelölt forduló megszüntethető. 
  



14 
 

 

  
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                  

A településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban tartott egyeztetés emlékeztetője: 
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5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ 

BEMUTATÁSA: 

 
Településszerkezeti terv 
 
A jelenlegi módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet. A módosítással érintett két telek 
kertváros lakóterületben van a hatályos tervek szerint és abban is marad. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
Jelen módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet. A módosítással érintett telkek kertvárosi 
lakóterület felhasználásban vannak és abban is maradnak. 
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos szabályozási terv a telkeket kertvárosias lakóterületbe, Lke1 építési övezetbe sorolja.  
 
Az építési hellyel kapcsolatos előírások: 
 
9/2003.(VIII.1..) ör. rendelet 15.§ (6):  
 

„Az építési hely határai, ha az SZ-J1 terv nem jelöli: 

 

 
beépítetlen tömbben, vagy legalább három 

egymás melletti beépítetlen teleknél 
szabadonálló oldalhatáron álló 

előkert 5,0 m 
oldalkert 3,0 m 6,0 m 
hátsókert 6,0 m (4,0 m*) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
 

Kivonat a módosított szabályozási tervből 
 
A szabályozási terv módosításakor a 45/200 és a 45/207 hrsz-ú földrészletekre kijelölésre kerül az építési 
hely, továbbá az egyes szabályozási tervi vonalak, jelölések megfeleltetésre kerülnek a hatályos 
jogszabályoknak. A szabályozási terv módosítás az aktuális földhivatali alaptérképre készült. 
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6. A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI 

 
Területfelhasználás 
A módosítás a terület-felhasználásra nincs hatással. 
 
Közlekedésszerkezet 
A módosítás a közlekedésszerkezetre nincs hatással.   
 
Közművek 
A közművi rendszerekre a módosítás nincs hatással. 
 
Környezeti elemek 
A tervezett módosítás a környezetre nem jelent terhelést.  
 
Örökségvédelem 
A tervezett módosítás az örökségvédelmi elemekre nincs hatással.  
 
Természeti értékek védelme 
A tervezett módosítás védett természeti területet nem érint. 
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7. TERVIRATOK 

Főépítészi tartalom meghatározás 
 

 


