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4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

4.1 A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
A változással érintett területek összefoglalója és ö sszefüggése 
 

15/2017. sz. Képvisel ő -testületi határozat  

 
1. (1) A 0146/8 hrsz. Rábatótfalu városrészen a volt téglagyár déli területe. 

A téglagyár épületei az északi részen álltak. Lebontották őket, helyére a hatályos településrendezési 

terv kisvárosias lakóterületet tervez.  

A déli rész volt a gyártáshoz szükséges agyag nyerőhelye. A gyár bezárását követően rekultiválták, 

ma spontán zöldült erdős, bokros füves terület. Területfelhasználási besorolása Zkp, tervezett 

közpark. 

A módosítási szándék szerint lakóterületbe kerül át. A HÉSZ kiegészül az ide vonatkozó építési 

övezeti előírásokkal. 

 

2. (2) A 0253hrsz. az Ipari Park környezetében található, A Szentgotthárdra bevezető út,az 

osztrák határ, a Lahn patak és a tervezett autópálya határolja. Jelenlegi területfelhasználási 

besorolása természeti védelem alatt álló gyep.  

A terület ipari gazdasági területté átminősítéséről hozott testületi döntést indoka, hogy a szemközti, 

infrastruktúrával ellátott Ipari Parki rész rövidesen betelik és újabbra van igény.  

Az Örségi Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a természetvédelmi hatósággal történt 

egyeztetés eredményeképpen a terület Ipari Parki felhasználása jelenleg nem lehetséges, a 

módosítandó területek közül törölve lett. 

 

3. (3) A 0112/23hrsz. tervezett lovarda telke Zsidahegy belterületétől északnyugatra a Kétvölgy – 

Szentgotthárd összekötő útról nyílik. Jelenlegi területfelhasználási besorolása általános 

mezőgazdasági terület, szántó. 

A módosítással különleges beépítésre nem szánt területbe kerül át. A HÉSZ kiegészül az ide 

vonatkozó építési övezeti előírásokkal. 

 

 

1.sz. melléklet:  
1. (4) A Simply Clean-textile Kft telephelye Rábafüzesen a lakóterület határátkelő felőli végétől 

délnyugatra az elkerülő útra nyílóan helyezkedik el. Az útrendszer fejlesztésekor a Kft. telkének 

előkertjéből egy iparterületi feltáró út csatlakozása felé szélesedő sáv közlekedési terület céljára 

igénybe lett véve. Fejlesztést terveznek, az előkert méretének és a maximális beépítettség értékének 

meghatározását kérik. 

8. (5) A déli természeti védelem alatt álló területeken gyalogos túra és kerékpárút hálózat 

kialakítását kérik gépjármű forgalomtól lehetőség szerint elválasztva. 

Időközben elkészült a város kerékpárforgalmi hálózati terve, amely a szokásosan alkalmazott 

kerékpárút jelzéstől eltérően a már meglévőktől megkülönböztetendő piros karikasorral rákerült a 

településszerkezeti tervre. Farkasfa a terv hatósugarán kívül esik, ezért a feléje elindított nyomvonal 

meg lett hosszabbítva a határáig. 

6. (6) A kérdéses telkek az Akasztó domb északi részén találhatók. A hatályos településrendezési 

terv a Rózsa Ferenc utcáról nyíló Weöres Sándor utcát kiszélesítette és továbbvezette a 917/1hrsz 

telek szélső sávjának igénybevételével a beljebb fekvő 918hrsz. telek megközelítése céljából. A 

módosítás során az úthosszabbítás törölve lesz, a 918hrsz. megosztásával keletkező belső telek a 

javasoltak szerint az Erzsébet utcára csatlakozó, a telken belül vezetett magánútról lesz 

megközelíthető. 

10. (7) A Május 1. utca 1591hrsz. a Szentgotthárdra bevezető út, a Rába folyó és a vasút által 

bezárt területen, a bevezető út közelében helyezkedik el. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

területbe van sorolva. Mivel a kérdéses telken egy többlakásos lakóépület áll amelyben gazdasági 

funkció nincs, az önkormányzat kéri lakóterületi átsorolását. A módosítás során kisvárosias 

lakóterületbe kerül át. 

13. (8) A hatályos településrendezési terv a0167/74hrsz. földrészletet belterületbe vonta és 

kalandpark kialakítása céljából különleges terület területfelhasználási módba sorolta. A 

településszerkezeti terven a kalandpark kertes mezőgazdasági terület lesz, leírásában pótolni kell a 

kertes mezőgazdasági területről szóló részt. A szabályozási terv a szerkezeti tervvel összhangban 

változik. a HÉSZ-ben is meg kell jelennie a vonatkozó szabályozási előírásoknak. Az önkormányzat 

a területet feltáró kialakult utak rávezetését kéri a rendezési tervlapokra. 

14. (9) A Rába folyó Lappincs torkolata alatti szakaszán létesített kisvízi erőmű nincs jelölve a 

terveken. Mindkét parton épültek létesítményei. Az északi parton az eddigi árvízvédelmi gát, 

vízgazdálkodási terület egy része, a déli parton a kalandpark, különleges terület egy része módosul 

megújuló energia előállítását szolgáló különleges beépítésre nem szánt területté. 

17. (10) A műfüves pályát a központi belterület keleti végén a sportpálya mellett alakították ki. A 

volt szennyvíztisztító környezetét fokozatosan töltik fel a mértékadó árvízszint fölé, az árvízvédelmi 

töltés területének fenntartása szükségtelenné válik, részben településközpont vegyes és részben 

sportterületbe kerülhet át. 

Az előzetes egyeztetések során az önkormányzat úgy döntött, hogy a településrendezési terven a 

töltés marad vízgazdálkodási terület. 

18. (11) A Hunyadi út nyugati végén lévő háromszögletű terület jelenleg kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági területfelhasználási besorolásban van. A módosítással környezetéhez igazodóan ipari 

gazdasági terület lesz. 

20. (12) A rendház épület alatt a déli oldalon lévő parkoló területén álló önkormányzati garázs 

közcélú hasznosítását tervezi az önkormányzat. Alapterületének megfelelő nagyságrendben 

közlekedési területből lesz átsorolva intézményi területbe. 

 

2.sz. melléklet: 

Rábafüzes és Ipari Park szabályozási tervlap 
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3. (13) A Rönök községből az államhatáron átvezetni tervezett, Szentgotthárd közigazgatási 

területét kis szakaszán érintő út nyomvonala a településszerkezeti és a szabályozási tervre át lesz 

vezetve. Védett erdő területfelhasználási módból közlekedési területbe kerül át. 

5. (14) A Haris megállótól kerékpár és gyalogút kijelölése az Ipari Park felé. Az út tervezett 

szélességében vízgazdálkodási terület (árvízvédelmi töltés és csapadékvíz elvezető árka) és ipari 

gazdasági terület közlekedési terület lesz.  

8. (15) A Felső liget utca az Ipari Park II. ütemének a vasútvonal és a Lahn patak közé eső 

részének fő feltáró útja, amelyen buszfordulót kívánnak létesíteni. A buszfordulóhoz szükséges 

nagyságú terület ipari gazdasági területfelhasználási módból közlekedési területbe kerül át. 

 

Zsidahegy szabályozási tervlap 

(16) A 0104/75hrsz. Zsidahegy belterülete keleti végnek déli oldalához csatlakozó lakóházzal és 

gazdasági épülettel beépített telek. Jelenleg külterület, MOv gyep művelési ágban lévő természeti 

védelem alatt álló övezeti jelet kapott. Tanyás területnek megfelelő TA jelű, különleges beépítésre 

nem szánt terület lesz. 

 

Rábatótfalu szabályozási tervlap 

2. (17) A Felsőpatak utcai dombtető a hatályos terven falusias lakóterület. Jelenleg beépítetlen, 

mezőgazdasági művelés alatt áll. Az önkormányzat a beépítését nem támogatja. Belterületen lévő 

gyepművelésű mezőgazdasági terület lesz. 

4. (18) A terület a Tótfalusi utca közepén, a déli oldalon található. Az utcasor egy oldalhatáron álló 

és egy szabadon álló lakóháza között vezet be a 3812hrsz.-ú út, amely L alakban folytatódik a 

3796/3 hrsz. útban, az alakzat zsákutca. A belső, jelenleg beépítetlen telkeken telekmegosztást és 

lakóházak építését tervezik belső útfeltárással, amely az előbb leírt zsákutcát és a 3789 hrsz. 4,5m 

széles szintén zsákutcát összekötné. 

Problémás a meglévő utak szélessége, amely számítógépes méréssel a legszűkebb szakaszon 

3,5m, szélesítése a 103 sz. lakóépület lakórészének és gazdasági részének részleges bontását 

igényelné, a 3789/2hrsz. út szélesítése következtében az 67sz. oldalhatáron álló lakóháznak 2,5m 

széles oldalkertje maradna. 

Rábakethely szabályozási tervlap 

1. (19) A 090/16hrsz. telek és környezetében a Linakron Tervező Iroda által tervezett csapadékvíz 

elvezető árok rá lesz vezetve a tervekre, kertvárosias lakóterület helyett vízgazdálkodási területként 

lesz lehatárolva. 

Zsida szabályozási tervlap 

1. (20) A 881/1hrsz. a Vadvirág utca egy telkének szélességében a Földhivatali térképen magánút, 

amelyet a szabályozási terv közlekedési területhez csatolt. Visszakerül a lakótelekhez, annak 

részévé válik, közlekedési területből kertvárosias lakóterületbe kerül át 

 

2. (21) Az Örökzöld utca nyugati vége, mielőtt a Zsida patak melletti parkolóhoz érne a 403/40 és a 

403/41hrsz. telkeken álló lakóházak előtt hozzávetőlegesen az addigi szélessége egynegyedére 

szűkül. A módosítás során szélesítve lesz, a szükséges keskeny sáv kertvárosias lakóterületből 

közlekedési területfelhasználási módba lesz átsorolva. 

 

Farkasfa szabályozási tervlap 

1. (22) A 0775/14 hrsz.-en álló méhészeti épület fennmaradási és továbbépítési engedélyt kapott. 

Általános mezőgazdasági területből beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási módba 

kerül át és a tanyás területen eddig alkalmazott TA övezeti jele lesz. 

2. (23) A 0722/39hrsz. a Farkasfát a központi belterülettel összekötő út mentén lévő meteorológiai 

állomás déli területébe nyúlik bele a déli oldalon. A szomszédos vízmű kutak területéhez tartozik, 

különleges beépítésre nem szánt területből közműterületbe kerül át. 

3. (24) A 0726/74 hrsz. a a Farkasfát a központi belterülettel összekötő útról a belterület felé 

leágazó út mellett két oldalán belterülettel határolva, de már az Őrségi Nemzeti Park területén 

helyezkedik el. Természeti védelem alatt álló általános mezőgazdasági terület, az önkormányzathoz 

benyújtott tulajdonosi kérés alapján szintén TA övezeti jelet kap, tehát beépítésre nem szánt 

különleges terület lesz. 

3.sz. melléklet: 

A HÉSZ pontosítása, módosítása 

14. (25) Az 1373 hrsz. a központi belterületen, a Hunyadi utca Széll Kálmán térre csatlakozásánál 

a gimnáziummal szemben található. Parkosított zöldfelület szoborral. Jelenleg a településközpont 

vegyes terület része, átkerül zöldfelületbe. 

 

Egyebek 

i) (26) A Hársas tó közvetlen környezetében a településszerkezeti terven ábrázolt zöldfelületek a 

szabályozási tervre át lesznek vezetve, a gyepes mezőgazdasági terület megszűnik és közjóléti erdő 

terület lesz. 

 

(27) 51/2017. sz. Képvisel ő-testületi határozat 

  
A 905/14 és 905/10 hrsz-ú telkek a központi belterületen, az Akasztó domb északi lejtőjén, a 

Rózsa Ferenc utca közelében találhatók. Jelenlegi besorolásuk Ev, védőerdő. Részben ligetes 

bokros, részben facsemetékkel beültetett terület. Kertvárosias lakóterületbe kerül át. Mivel a 

közelében földtani veszélyforrást jelentő terület van, beépítése előtt geotechnikai, talajmechanikai 

vizsgálatot kell végezni.  

133/2017. sz. Képvisel ő-testületi határozat  

 
I. (28) A Rábatótfalu városrészben lévő sportpálya mellett tervezett töltés nyomvonalát a 

magasabb minőségi osztályú, kissé nagyobb területigényű pálya kialakíthatósága érdekében, 

északabbra kell kijelölni. Gyepművelésű mezőgazdasági terület különleges területfelhasználási 

módba kerül át. 
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II. (29) A Zsidai városrészen a haranglábtól indulóan a telekhatárokhoz igazított gyalogutat jelöl ki 

a módosítás a temetőig. Kertvárosias lakóterületből közlekedési terület lesz. 

III.(30) Az önkormányzat Széll Kálmán tér gépjárműforgalom alóli mentesítését tervezte. Az előzetes 

egyeztetések során az elképzelés törölve lett.  

 

IV.(31) A Kaszagyár árvízi védőtöltésének tervei készülnek, helyigénye szerint módosítani kell a 

településrendezési terveken jelenleg ábrázolt töltéseket. Településközpont vegyes terület 

vízgazdálkodási területbe kerül át. 

V.(32) Zsida városrész temetője tervezett és meglévő lakóterülettel határos részein legalább 15m 

széles védősávot szándékoznak kijelölni. Zsidán kertvárosias lakóterület zöldterületre módosul, 

Farkasfa temetője mellett is 15m széles, a hatályos terven jelöltnél keskenyebb védősáv lesz, itt 

véderdő egy része falusias lakóterületté módosul. 

VII.(33) Rábatótfalu városrészen a sportpályától nyugatra fekvő jelenleg külterületen, de a 

tervezett töltés védett oldalán lévő, a hatályos településrendezési tervben tervezett lakóterületet 

törölni kell a töltés megépítéséig Falusias lakóterület gyepművelésű mezőgazdasági 

területfelhasználási módba kerül. 

(34) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Brenner János alapítvány a rábakethelyi templom 

és a Brenner kápolna közötti meglévő erdei út felújítását tervezi. Ugyanakkor Brenner kápolna előtti 

gyalogos tér körvonala is a terveknek megfelelően kismértékben módosul, itt közjóléti erdő 

területfelhasználásiból különleges beépítésre nem szánt terület lesz.. 

 
A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCI ÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK 
BEMUTATÁSA 

A táblázat kivonat a településfejlesztési koncepcióból. Minden eleme, amely településrendezési 
eszközökben megjeleníthető, be lett építve a településrendezési terv módosításába. 
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4.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOL ÁSA 

Vas Megye Területrendezési terve 
A Térségi Szerkezeti Terv  városias települési térség területe a bővítési szándékokat tükrözi. 
Sematikusan ábrázolja a 8.sz. gyorsforgalmi utat, valamint a központi belterület főutcáján 
Magyarlak felé továbbvezetve és Máriaújfalun át Apátistvánfalva felé országos kerékpárút 
törzshálózati elemét jelöli. 
 
Szentgotthárd igazgatási területe az alábbi térségi öv ezetekkel érintett : 
 
Magterület övezete 
Szinte az igazgatási terület egészét lefedi, kivételt képeznek a beépített területek és a 8.sz 
főközlekedési utat kísérő sáv.  
 
Ökológiai folyosó övezete 
A Lahn patak medrét követi vékony sávban. A töltésen túl tervezett egyéb iparterülettől a 
településszerkezeti terven kijelölt ültetési kötelezettség védi. 
 
Kiváló term őhelyi adottságú erd őterületek övezete 
A beépített területek déli határától az egész igazgatási területet lefedi. Farkasfa ebben 
szigetszerűen helyezkedik el, kevés környező szabad területtel.  
A településszerkezeti terv erdőterületet nem vesz igénybe. 
 
Országos jelent őségű tájképvédelmi terület övezete 
Az igazgatási terület déli része teljes egészében beletartozik, Rábakethely, Szentgotthárd-
Akasztódomb, Zsida ás Farkasfa városrészek is. Rábakethelytől északra a Rába folyó medre és 
holtágai, de az Ipari Park I. ütem is. A 8.-as főúttól északra ismét a teljes igazgatási terület, 
beleértve Rábafüzes belterületét is. Az övezetben belterület nem lett kijelölve, a külterületi 
építményeket a HÉSZ tájba illesztésre kötelezi. 
 
Történeti települési terület övezete 
A Kossuth Lajos utcától a Rábáig terjedően Szentgotthárd városrész településmagját fedi le. A 
területen a Helyi Építési Szabályzat a kialakult állapotot rögzíti, minimális bővítési lehetőséggel.  
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízmin őség védelmi terület övezete 
A városközpont nyugati felét fedi le ovális foltban Rábatótfalu keskeny belterületi részével együtt. 
 
Nagyvízi meder övezete 
Szentgotthárd és Kethely északi határától Rábafüzes és Jakabháza déli határáig terjedő sáv, amely 
a Rábát kísérve befordul Rábatótfalu felé, annak északi belterületi telkeit is érintve. Rábakethely és 
Rábatótfalu északi határán tervezett árvízvédelmi töltést tartalmaz mind a településszerkezeti, mind 
a szabályozási terv. Ezen felül a nagyvízi meder határát is feltünteti, amelyen belül a töltés 
megépüléséig építési tilalom van elrendelve. 
 
Földtani veszélyforrás területének övezete 
Az Akasztópart délnyugati részét, a Hársas tó nyugati partvidékét és Farkasfa belterületét fedi le 
szabálytalan foltokban. A Szabályozási terv korábbi tervekhez készült talajmechanikai 
szakvéleménye alapján foltszerúen ábrázolja a mozgásveszélyes területeket, amelyekre a HÉSZ 
előírja az építési engedélyezési tervek kidolgozását megelőzően részletes talajmechanikai 
vizsgálat készítését. 
 
Vízeróziónak kitett terület övezete 
A Rába völgyére és a mellette lévő belterületekre terjed ki, a befutó patakok és árkok medrén 
ujjszerű kiágazásokkal. Farkasfa déli határát sávszerűen érinti. A HÉSZ növényzettel való állandó 
fedettséget ír elő. 

4.4 TÁJRENDEZÉS 

ELŐZMÉNYEK 

A megbízás alapján a tájrendezési szakági munkarész a módosításokhoz készült, kiegészítése a 
hatályos rendezési tervnek, ennek megfelelően csak a tervezett módosítások, tükrében foglalkozik a 
táji, zöldfelületi, környezeti hatásokkal, és adja meg a célokat, javaslatokat. 

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK 

A tervezett módosítások közül azokat vizsgáljuk részletesen, amelyek a területhasználati 
változásokból, szabályozási módosításokból és egyéb változtatásokból adódóan jelentős 
tájhasználati, tájképi és zöldfelületi változással járnak illetve védett területeket érintenek. 
 
Sorszám  Tervezett módosítás  Táji, zöldfelületi változás  
1.  A 0146/8 hrsz. rábatótfalui városrészen a volt 

téglagyár déli területe, amely a hatályos 
településrendezési terv szerint zöldterület besorolású 
az északi szomszédos, szintén egykori 
bányaterületen kijelölt kisvárosias lakóterülethez 
kapcsolódóan kertvárosi lakóterületbe kerül 
önkormányzati indítványra. 
 

 
Az egykori bányaterület ligetes-erdős: több 
részét is összefüggő erdő borítja kisebb-nagyobb 
tisztásokkal, rétségekkel. A közel  10 ha 
nagyságú  terület jelenleg potenciális zöldterület, 
amely a módosítás következtében beépítésre 
kerülhet. Jelentős zöldfelületi változással jár. 

3. A 0112/23 hrsz-ú területen, amely Zsidahegy 
belterületétől északnyugatra a Kétvölgy – 
Szentgotthárd összekötő út mentén fekszik, lovardát 
terveznek kialakítani. Így a terület általános 
mezőgazdasági terület besorolásból különleges 
beépítésre nem szánt területbe kerül. A területet 
egykor szennyvíztisztító-telepként használták, 
mintegy 10 évvel ezelőtt teljes körűen rekultiválták. 
Védett területen fekszik. 
 

 
A terület egyrészét jelenleg is lovasiskolaként 
használják. Körben széles zöldsáv övezi, csak 
közvetlen közelről tárul fel. A tervezett 
újrahasznosítás illeszthető a tájhoz, a tájképhez. 

8. A város belterületétől nyugatra, a Rába folyó déli 
partja egy szakaszon kertművelésű mezőgazdasági 
terület. Mellette a 0167/74 hrsz-ú terület különleges 
beépítésre nem szánt kalandpark besorolású. A 
meglévő használatnak megfelelően kertművelésű 
mezőgazdasági területbe kerül. 
 

 
Az érintett terület folyóhoz közeli részén jelenleg 
is kiskertek találhatók. Egyedül a Wesselényi 
utca végén, annak is az északi oldalán lévő 
terület – kalandparknak kijelölt terület - nincs 
még felosztva kertparcellákra. A módosítás 
következtében összefüggő kertgazdasági tömb 
jön így létre a kialakult használatnak 
megfelelően. 
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16. A 0104/75 hrsz-ú, lakóházzal és gazdasági épülettel 
beépített telek. a Zsidahegy belterülete keleti végnek 
déli oldalához csatlakozik.  Jelenleg külterület, MOv  
gyep művelési ágban lévő természeti védelem alatt 
álló övezetben van. A módosítással átkerül a tanyás 
területnek megfelelő TA jelű, különleges beépítésre 
nem szánt területbe. 
 

 
A tervezett módosítás a meglévő állapotokat 
tükrözi. A telek északi részén lakó- és gazdasági 
épületek találhatók. 

22. A 0775/14 hrsz-on álló méhészeti épület Farkasfától 
délkeletre jobbára erdőbe ékelt tanyás területen 
található. Általános mezőgazdasági területből a 
módosítással átkerül a tanyás területnek megfelelő 
TA jelű, különleges beépítésre nem szánt területbe. 
Természetvédelem alatt álló külterület. 
 

 
A tervezett módosítás illeszkedik a településrész 
szerkezetébe és megtartja annak 
jellegzetességét.  

23. A 0722/39 hrsz-ú telek a farkasfai meteorológiai 
állomás déli területébe nyúlik bele, a szomszédos 
vízmű kutak területéhez tartozik. Funkciójának 
megfelelően különleges beépítésre nem szánt 
területből közműterületbe kerül át. Védett terület. 
 

 
Az övezeti módosítás a kialakult hasznosítás 
indokolja. 

24. A 0726/74 hrsz-ú terület  természeti védelem alatt álló 
általános mezőgazdasági terület, a földhivatali 
alaptérképen művelési ága szántó, épület nem áll 
rajta. Az önkormányzathoz benyújtott tulajdonosi 
kérés alapján szintén beépítésre nem szánt tanyás 
területnek megfelelő TA övezeti jelet kap. 
 

 
A tervezett módosítás illeszkedik a településrész 
szerkezetébe. 

26. A Hársas tó keleti partján lévő általános 
mezőgazdasági övezetbe sorolt terület közjóléti erdő 
övezetbe kerül.  A tó partján fekvő terület fás liget, 
amely fokozatosan olvad bele az erdőbe. A tóparti 
strand és pihenők itt kaptak helyet. Védett terület. 

 
A tervezett módosítás a kialakult használatnak 
megfelelő. A tó partja szinte teljesen erdővel 
borított. 

27. A 905/14 és 905/10 hrsz-ú telkek a központi 
belterületen, az Akasztó domb északi lejtőjén 
fekszenek. Jelenlegi besorolásuk Ev, védelmi erdő, 
beépítésre szánt kertvárosias lakóterületbe kerülnek 
át. Jelenleg a terület északi részén, a délnyugati 
telekhatár mentén van ligetes faállomány. 

 
A szomszédos területhasználatokhoz igazodik. 

 
 

4.5 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Országos Ökológiai hálózat övezete 

Az OTrT alapján a tervezett módosítások közül a 3., 1 6., 22., 23., 24., 26. számúak területei 
tartoznak ebbe az övezetbe.  

 

Őrségi Nemzeti Park 

A tervezett módosítások közül a 3., 16., 22., 23., 24 ., 26. számúak területei országos 
jelent őségű védett természeti területek. 

 

Natura 2000 terület 

A tervezett módosítások közül a 3., 16., 22., 23., 24 ., 26. számúak területei a szerepelnek az 
európai közösségi jelent őségű természetvédelmi rendeletetés ű területek között: 

• különleges madárvédelmi terület (HUON 10001 Őrség)  

• kiemelt jelent őségű természetmeg őrzési terület (HUON 20018 Őrség).  

 

Tájértékelés 
A módosítások jellegükből és az érintett területek helyzetéből (nagyrészük belterületi ingatlan) 
adódóan a hatályos rendezési tervben megadottakhoz képest a táj szerkezetében jelentős változást 
nem eredményeznek. Több módosítás a kialakult használatnak megfelelően sorolja övezetbe az 
adott területet (pl. 8., 16., 22., 23.). Törekszik a tájszerkezetéhez igazodni (pl. 16., 22., 24.). 
Természetvédelmi szempontból néhány módosítás védett területeket érint (3., 16., 22., 23., 24., 26.), 
de ezek jelentős változást a tájban, károkat a védett területeken várhatóan nem okoznak, 
amennyiben betartják a hatályos jogszabályokban foglaltakat. Tájképi valamint tájvédelmi 
szempontból az egykori szennyvíztisztító-telep rekultivált telkének lovarda és lótartási célú 
újrahasznosítása kedvező, a tájpotenciált növelő hasznosítás. 
 
Belterületen a zöldfelületi rendszerben jelentős változást hoz a volt téglagyári terület zöldterületből 
beépítésre szánt lakóterületbe való átsorolása (3.). A terület beépítésével közel 10 ha nagyságú 
potenciális zöldterület kerül felhasználásra. Ilyen nagyságú terület a vonzáskörzetben, amely 
zöldterület kialakítására alkalmas, nem áll rendelkezésre. 
 
A város nyugati részén elterülő kiskertes övezetet érintő módosítás (8.) a kialakult használatnak 
megfelelő övezetbe sorolja a területeket. Kedvező, hogy továbbra is beépítésre nem szánt terület 
marad, valamint hogy összefüggő kertgazdasági tömb jön így létre. 
 
Az Akasztó-domb északi lejtőjét érintő változtatással (27.) a korábban véderdőbe sorolt területek 
beépítésre szánt lakóterületekké válnak a szomszédos területek övezeti besorolásához hasonlóan, 
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ahhoz illeszkedve. A dombtetőn közparknak kijelölt övezet található, amely a közcélú zöldfelületi 
igényeiket ki tudja elégíteni.  
 
Összességében megállapítató, hogy külterületen jelentős változás a tájképben, a tájszerkezetben 
nem várható. Belterületen a tervezett módosítások következtében a beépítésre szánt területek 
aránya valamint a beépítés sűrűsége tovább növekedik, ezzel fordítottan csökken a zöldfelületek 
össznagysága. 

 

Tájrendezési célok, javaslatok 

Általános tájvédelmi és természetvédelmi szempontból cél :  
- a kedvező településképi adottságok megőrzése,  
- az országos és megyei szintű övezeti előírások érvényesítésére, 
- a természeti értékek megőrzése, 
- az új területhasználatok létesítményeinek környezetükbe való illesztése, a tájszerkezetbe 

való illesztése,  
- a fenntartható területhasználat és az ökologikus szemléletű megoldások előtérbe helyezése, 
- a biotóphálózat (helyi ökológiai hálózat) bővítése, 
- a biológiai aktivitási érték szintentartása vagy növelése, 
- a látvány és egyéb károsító hatások, területhasználatból eredő konfliktusok megszüntetése, 

mérséklése. 
 

Természetvédelmi javaslatok 

Különleges beépítésre nem szánt terület  
Tanyás övezet (22.,24. számú módosítás) 
A terület nagy részét gyepterületként kell meghagyni, amelyet legeltetéssel, illetve kaszálással kell 
hasznosítani. Szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. A túllegeltetést el kell 
kerülni. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya 
kiszórása tilos. A terület egy részét – 5 - 10%-át -  kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 
hagyni. A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő 
állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok 
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell 
mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl 
egyéb vegyszerhasználat tilos. Egyebekben a Natura 2000-es területekre vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakat be kell tartani. A patakpart természetközeli állapotát meg kell őrizni (24.). 

Hársas tó (26. számú módosítás) 
A tó mentén a természetközeli állapotok megőrzését össze kell hangolni a közjóléti célokkal. 
Továbbra is biztosítani kell kijelölt helyen a strandolás lehetőségét, a horgászatot. Ugyanakkor 
figyelemmel kell lenni a természetkárosítás megelőzésére, elkerülésére. 

Tájhasználat, tájszerkezet, tájképvédelmi javaslatok 

Különleges beépítésre nem szánt terület  
Lovarda (3. számú módosítás) 
A tervezett lovarda területén az épületek magassága, tömege, anyaghasználata tájbaillő legyen. 
Előnyben kell részesíteni a természetes anyaghasználatot. A tájba illesztés igazolására 
látványtervek készüljenek. A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- 
(parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési 
szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely 

után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa 
telepítésével kell megoldani, minimum 1m2 szabad földterület biztosításával. Az oldalhatárokon lévő 
védőfásításokat javasoljuk megtartani.  
Tanyás övezet (22.,24. számú módosítás) 
Az épületek magassága, tömege, anyaghasználata tájbaillő legyen. Előnyben kell részesíteni a 
természetes anyaghasználatot. A telek beépítetlen részén lehetőleg hagyományos művelési 
módokkal - gyepgazdálkodás, állattartás, gyümölcsös - hasznosítsák. A gyümölcsösökben a 
környékre jellemző régi gyümölcsfafajok telepítését kell előtérbe helyezni (pl. pogácsa alma, batul 
alma, dránci szilva, búzaérő körte). Amennyiben régi, egészséges gyümölcsfák találhatók a 
területen, azokat javasolt megtartani, vagy továbbszaporítani. Szőlőtelepítésnél is a tájra jellemző 
fajokat javasolt telepíteni (Izabella, Kormin stb.). 
Közműterület 
A vízműkutak művi létesítményének fásítással való eltakarása. Telepítésre a tájban honos fafajok 
javasoltak. 

Általános kívánalom, hogy a növényalkalmazásnál a termőhelynek, a környékre jellemző 
társulásoknak megfelelő, őshonos fa- és cserjefajok alkalmazását kell előtérbe helyezni.  

Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslat ai 

Kertvárosi lakóterület 

1. számú módosítás 
A terület kertvárosi lakóterületbe sorolása során törekedni kell a minél szellősebb, minél ligetesebb 
kialakításra. Ezért az OTÉK-ben a telekre előírt 50 % minimális zöldfelületi aránynál nagyobb, 
legalább 60 % zöldfelületi arány előírását javasoljuk. Az utcák legalább 16 m szélesek legyenek, a 
fásíthatóság biztosítására mindkét oldalon minimum 1,5 m széles közműmentes zöldsávval. 
 
27. számú módosítás 
Beépítésüknél figyelemmel kell lenni a domborzati és geotechnikai adottságokra, a földtani 
veszélyforrásokra. A meredek hajlású telkeken jobban hasznosítható kertrészek teraszírozással 
alakíthatók ki. Az erózió elkerülése végett a beépítésre, burkolásra nem kerülő részeken állandó 
borítottság biztosítása javasolt. A meredek lejtőkön gyepesítés vagy rézsűmegkötő cserjék telepítése 
ajánlott. A telektömb délnyugati oldalán lévő 15-20 m széles ligetes állományt javasolt megtartani. 
 
Kertes mezőgazdasági terület (8. számú módosítás) 
Az új tömbök feltáró útjai igazodjanak a meglévő úthálózathoz. A kereszteződéseknél javasolt kisebb 
pihenőterek kialakítása, amelyek a könnyebb tájékozódást is segítenék egy-egy jellegzetes fa, 
információstábla stb. segítségével. A Rába mellett javasolt szélesebb – legalább 6 m széles - sávot 
szabadon hagyni a medermunkálatok illetve a szabad közlekedés számára. 
A fásításokat csak részletes növénykiültetési tervek alapján lehet elvégezni. 
 
A tájbaillesztés alátámasztására javasoljuk, hogy az engedélyezési tervek tartalmazzanak 
látványterveket a beruházás épületeiről, építményeiről. A fejlesztés jellegéből adódóan az 
engedélyezési terv tartalmazzon környezetrendezési (kertépítészeti) tervet. A használatbavételi 
engedély a növénytelepítések elvégzését követően legyen megadható. 

 Biológiai aktivitásérték  

A számításnál a módosítással érintett terület átminősítés előtti – hatályos településrendezési terv 
szerint számított - biológiai aktivitási értékének összegét vettük alapul a továbbiakban, mint 
biztosítandó értéket. A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján a biológiai aktivitásérték számítását a 
következő táblázat foglalja össze: 
 



SZENTGOTTHÁRD VÁROS  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA 2018 22 

A számításoknál az OTÉK-ben meghatározott legkisebb zöldfelületi arányokhoz tartozó 
értékmutatókat vettük figyelembe.  
 
Értékelés: 
A táblázatból is kitűnik, a beépítésre szánt területek, illetve egyéb területhasználatok megváltozása 
miatt összességében csökken a biológiai aktivitási érték. Az értékcsökkenést közigazgatási terület 
szintjén tudjuk csak kompenzálni a más területhasználatba sorolt, de beerdősödött, erdővel borított  
területek erdőterület övezetbe sorolásával. 
 
Javaslat: 
Az erdők több szintből álló (cserjeszint, árnyéktűrő fafajok, fényigényes fafajok) és több korosztályú 
(eltérő vágásérettségű) állományból tevődjenek össze. Törekedni kell a hazai természetes 
erdőtípusoknak megfelelő összetételben az őshonos fa- és cserjefajok telepítésére. 

 
4.6 KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT  
 
Utak szabályozási területének módosítása  
 
Módosítási igény általánosságban 
Szentgotthárd Város településrendezési tervét 2016-ban fogadta el a képviselő testület. (Tervező: 
Archigraf Bt.). Az eltelt időben a használat során körvonalazódtak a szükséges módosítások, 
melyekről a képviselőtestület határozott Az önkormányzat 2018-ban meghirdette a 
településrendezési terv módosítását és minden beérkezett lakossági kérésnek helyt adott, 
támogatta. A módosítás elkészült előzetes tájékoztatási anyagát a képviselőtestület tárgyalta és 
egyetértéséről, illetve egyes pontok átdolgozásáról, illetve törléséről határozott. Az előzetes 
tájékoztatás során beérkezett vélemények szükségessé tették egyes szakterületeken felmerült 
vélemények előzetes egyeztető tárgyalás keretében való tisztázását. Ezt követően kezdődhetett meg 
a módosítás részletes kidolgozása. Egy korábbi dokumentációban a határozatok azon pontjai lettek 
kidolgozva, amelyek egyszerűsített eljárással módosíthatók, e dokumentációban pedig azok 
szerepelnek, amelyek teljes eljárást igényelnek. 

 
A tervezési terület Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területe. 
A település északon az országhatár mentén Ausztriával határos, további szomszédjai nyugaton 
Szakonyfalu, keleten Rönök, Magyarlak, és Csörötnek községek. Déli oldalról Apátistvánfalva, 
Orfalu, Szalafő, és Kondorfa közigazgatási területe határolja. A város tágabb értelemben 
Szombathely agglomerációjába tartozik, a megyei jogú várostól való távolsága 50km. A nyugat-
dunántúli régi, szentgotthárdi kistérségének járási központja. 

Közvetlenül az osztrák határ mentén, Fölöstömtől 23 km-re keletre, a szlovén határ közelében a 
megye délnyugati csücskében, a Rába és a Lapincs összefolyásánál fekszik. A schengeni 
egyezményhez történt csatlakozásig közúti határállomás és vasúti határátkelő. Közvetlenül a város 
mellett halad el a 8-as számú (E66) főközlekedési út. Legközelebbi nemzetközi repülőtér Graz-ban 
található. Vasúton a 21-es vonalon közelíthető meg, amely a Szombathely–Graz irányú kapcsolatot 
biztosítja. 

A településrendezési terv módosítása a teljes közigazgatási terület felülvizsgálatára irányul, melynél 
a közlekedési létesítmények elhelyezhetősége a meglévő beépítés jellegének-adottságainak 
lehetőségei szerint kerül figyelembe vételre. 
A tervezett módosítások nem érintik a település közlekedési vonatkozású fejlesztési koncepcióját is. 

A közterületi utak szabályozásával kapcsolatban számos lakossági jelzés, panasz is érkezett az 
önkormányzathoz. Ezekben az érintettek a magántulajdon túlzott érintettségét, vagy éppen a 
közterületsávok szűkösségét, és ezáltal a nehézkes és körülményes közlekedést kifogásolták.  Az 
utak szabályozásának következtében az önkormányzat több jelentős mértékű kártalanításra, illetve 
magán-területek megvásárlására is kényszerült, ahol belátható időtávban tényleges útépítés viszont 
nem várható. 

Az utak szabályozási vonallal kibővített területén nemcsak új építés tiltott, hanem az ilyen 
szabályozással érintett telken bármilyen építési szándék esetén előbb a szabályozási terv szerinti 
telket ki kell alakítani, és a közterületként szabályozott telekrészt saját használatú útként önálló 
telekként kell telekkönyvezni (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. §). A szabályozási terv 
felülvizsgálatának igénye ilyen esetekben arra vonatkozik, hogy a tervben szereplő, a 
magántulajdonú telkeket érintő útszélesítés szükségességét fenn kellett tartani, a tervezett 
szabályozás feltétlenül szükséges városrendezési érdekeket szolgál-e.  
 
Javaslat az utak szabályozására  
A közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálatakor (a megbízás szerinti elemeknél) 
alapvetően a közúthálózati szerep által szükséges paraméterek betarthatósága kell, hogy 
domináljon, másodlagos szerephez juttatva a kialakult épített és tulajdonjogi környezet adottságait. 
Amennyiben a közlekedési létesítmények elhelyezése a kialakult közterületeken megoldható, a 
magáningatlanok, épületek érintettsége nyílván indokolatlan. 
Az útszélesítéseket csak ott célszerű biztosítani (illetve fenntartani), ahol az szakmailag 
egyértelműen szükségesnek és belátható időn belül az önkormányzat (vagy az állam) részéről 
végrehajthatónak tűnik — egyéb esetben e döntésnek súlyos anyagi következményei lehetnek. 
A szabályozás utakat érintő módosítását a tárgyi területeken ennek tükrében mérlegeltük, és 
végeztük el. 
 
1.sz terület: a volt téglagyár déli területe.   

Módosítási igény 

Terület felhasználási besorolása tervezett közpark, jelenlegi állapota spontán zöldült erdős, bokros 
füves terület. Belterületbe vonta a településrendezési terv. Az önkormányzat a közpark helyén is 
lakóterületet szándékozik létesíteni. A terület nagyméretű, vélhetően belső feltáró utakra is szükség 
lesz, azonban egyenlőre csak a lakóterületi átsorolásról született döntés. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 7454 jelű 
összekötő út, amelynek egyébként külterületi jellegű szakasza jelenleg forgalomtechnikai értelemben 
lakott területen helyezkedik el. A hatályos szabályozás szerinti tervezett útterület szélessége a 
meglévő telekhatárokhoz igazodva 18-23m. Az érintett területnek jelenleg egy közúti kapcsolata van 
kiépítve sorompóval lezárva a telek észak-keleti részén. 

A 7454 jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út tulajdonképpen kelet-nyugati irányban szeli 
ketté a települést. Az útnak kül-, és belterületi szakasza is van. Az út napi forgalma a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 2016. évi forgalomszámlálási adatai alapján 4281J/nap, melynek közel 5%-a 
teherforgalom. 

 

     
 A 7454. jelű ök. út érintett szakasza keleti irányból A 7454. j elű ök. út érintett szakasza nyugati irányból 
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 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

 

 

Tervezett módosítás 

Az érintett területen belül az egyes részek, egységek feltárása a majdani új „belső” úthálózat szerint 
biztosítható. Az újonnan kijelölt utak lakóterületi feltáró utak lesznek, pozíciójuk egyenlőre nem került 
meghatározásra. 

Az érintett állami mellékút szabályozási szélességét a felülvizsgálat során nem módosítottuk, annak 
szélesítése nem indokolt. 

 
3. Tervezett lovarda 

Módosítási igény 
A területen valaha szennyvíztisztító volt, amelyet hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt teljes körűen 

rekultiváltak, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A területrész újrahasznosítása kapcsán 

Lovarda épülne. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 7458 jelű 
összekötő út, amelynek külterületi szakasza forgalomtechnikai értelemben is lakott területen kívül 
helyezkedik el. A hatályos szabályozás szerinti tervezett útterület szélessége a meglévő 
telekhatárokhoz igazodva 12-14m. Az érintett területnek jelenleg egy közúti kapcsolata van 
sorompóval lezárva a telek nyugati részén. 

A 7458 jelű Kétvölgy - Szentgotthárd összekötő út észak-déli nyomvonallal köti össze a két 
települést. Az útnak kül-, és belterületi szakasza is van. Az Árpád utca keleti irányú 
meghosszabbítása a külterületi részeken Máriaújfalu, és Zsidahegy településrészeket is 
„összefűzi”.Az út napi forgalma a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. évi forgalomszámlálási adatai 
alapján 1998J/nap, melynek közel 1%-a teherforgalom. 

 

     
 A 7458. jelű ök. út érintett szakasza 

 

 

 

  
 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

 

Tervezett módosítás 

A létesítmény a hajdani szennyvíztisztító telep közúti kapcsolatán keresztül a későbbiekben is 
feltárható lesz. A parkolást a telken belül kell megoldani. 

Az érintett állami mellékút szabályozási szélességét a felülvizsgálat során nem módosítottuk, annak 
szélesítése nem indokolt. 

 
5.sz. terület:  Gyalogos túra és kerékpárút hálózat az igazgatási terü let déli részén.   

Módosítási igény 

A déli természeti védelem alatt álló területeken gyalogos túra és kerékpárút hálózat kialakítása a 
kérés gépjármű forgalomtól elválasztva. Előzetes vizsgálat szükséges, amely a természetvédelem, 
illetve a látogathatók értékeit, terepviszonyokat, tulajdonviszonyokat is vizsgálja. 

A Zalaegerszegi Pannonway Kft. 2017 év végére elkészítette Szentgotthárd város kerékpárforgalmi 
hálózati tervét, amely részletesen vizsgálta a jelenlegi helyzetet, a fejlesztési igényeket és 
lehetőségeket, majd ezt követően kidolgozott egy 30 évre terjedő ütemezett fejlesztési tervet. A terv 
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hatósugara a Főtértől délre lévő körforgalmi csomópont, mint középpont körül lehatárolt 10km sugarú 
kör. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A hatályos településszerkezeti terv külterületen és egyes belterületi szakaszokon jelzi a 
kerékpározható közutakat, de gépkocsiforgalomtól elválasztott, külön kerékpárutakat nem tervez.  

Tervezett módosítás 

A hálózat kijelölésénél a Pannonway Kft. által készített, és jóváhagyott kerékpárforgalmi terv elemi 
kerültek felhasználásra. A tervben a gyalogos-kerékpáros létesítmények egyes típusai 
szakaszonként meghatározásra kerültek figyelembe véve a meglévő természeti, épített, és 
tulajdonjogi adottságokat. Az egyes nyomvonalak környezetében a szabályozási vonalak 
felülvizsgálata a későbbiekbe válhat relevánssá, azonban a szükséges területrészek lehatárolását 
csak a részletes tervek ismeretében célszerű megadni. Egyéb esetben olyan bizonytalan 
korlátozással terhelünk ingatlanokat, amelyek létjogosultsága kétséges. 

 
6.sz. terület  Az Akasztó domb északi részén található 917/1 és 918hrs z. telkek megközelítése  

Módosítási igény 

A 917/1hrsz telek mezőgazdasági művelés alatt áll, a Rózsa Ferenc utcáról keskeny magánúttal 
közelíthető meg. A 918 hrsz.-ú nagyméretű telken egy lakóház áll. Maga a telek gyepesített, 
elszórtan ligetes facsoportok díszítik. A telek megosztásra kerül, a leválasztott keleti rész 
megközelítését viszont az Erzsébet utcáról kell megoldani.  

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a Rózsa 
Ferenc utca, illetve az Erzsébet utca — mindkettő belterületi lakóutca. Az útszakaszok városi 
tulajdonban vannak, kezelőjük Szentgotthárd Város Önkormányzata. 
A hatályos településrendezési terv a Rózsa Ferenc utcáról nyíló Weöres Sándor utcát (906 hrsz.) 

kiszélesítette és továbbvezette a 917/1 hrsz.-ú telek szélső sávjának igénybevételével a beljebb 

fekvő 918 hrsz.-ú, és 905/18 hrsz.-ú telkek megközelítése céljából.  

 

  
 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

Tervezett módosítás 

A módosítás során a Rózsa Ferenc utcáról nyíló 
úthosszabbítás / szélesítés törölve lesz, a 918 hrsz.-
ú ingatlan megosztásával keletkező belső, továbbá a 
905/18 hrsz.-ú telek is a javasoltak szerint az 
Erzsébet utcára csatlakozó magánútról lesz 
megközelíthető. 

A 918 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára mellett kijelölt közlekedési területsáv szélességét 7m-ben 
határoztuk meg. 

 
13.sz. terület:  Államhatár melletti út   

Módosítási igény 

A Rönök községből az államhatáron átvezetni tervezett, Szentgotthárd Város közigazgatási területét 
kis szakaszán érintő út nyomvonala kerüljön fel a szabályozási tervlapra. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A terület Szentgotthárd igazgatási területének északkeleti kinyúló sarkában helyezkedik el. 
Gazdasági erdő és határsáv, a melyre vonatkozóan a HÉSZ korlátozó intézkedéseket nem 
tartalmaz. 

   
A célterület légi fotója 

Tervezett módosítás 

Az út kiviteli tervei alapján a megvalósításához szükséges területrész a szabályozási tervlapon 
kijelölésre került. 

 
14.sz. terület:  Haris vasúti megállóhelyt ől az ipari park II. ütemének gyalogos megközelítése  

Módosítási igény 

A Szentgotthárdi Ipari Parkban lévő Haris vasúti megállóhelytől kerékpár és gyalogos kapcsolat 
létesüljön az Ipari Park II. ütemének területe felé. 

 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A célterület környezetében közvetlenül érintett közlekedési építmény a Szombathely – Szentgotthárd 
nemzetközi vasútvonal, továbbá a Felsőliget utca. A vasút üzemeltetője a Győr–Sopron–Ebenfurti 
Vasút Zrt., a közút városi tulajdonban van, kezelője Szentgotthárd Város Önkormányzata. A 
megállóhelytől jelenleg nincs kijelölve sem gyalogos, sem kerékpáros kapcsolat északi irányba.  
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 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

Tervezett módosítás 

A vasúti pálya déli oldalán üzemelő kiépített megállóhelytől északi irányú gyalogos / kerékpáros 
kapcsolat került kijelölésre az Allison Transmission Hungary Kft. nyugati telekhatára mellett, illetve 
annak déli irányú meghosszabbításában. A kijelölt területsáv szélességét 5m-ben határoztuk meg, 
melyben a gyalogos-kerékpáros létesítmény elhelyezhető. A vasúti megállóhely utasforgalmának a 
vasúti pályán való átvezetése a GYSEV területén megvalósítható, szabványos helyszínrajzi, és 
közlekedésbiztonsági kialakítással. Ehhez további területek igénybevételére nincs szükség. 
 
15.sz. terület: Fels őliget utcában buszforduló létesítése  

Módosítási igény 

A Felsőliget utca jelenleg kiépített szakaszának végén buszfordulót szándékoznak építeni, melynek 
területigénye biztosítandó. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Az Ipari Park II. ütemének a vasútvonal és a Lahn patak közé eső részének fő feltáró útja a 
Felsőliget utca. Az útszakasz végén a Pannonway Kft. buszfordulót tervezett olyan kialakítással, 
hogy az út későbbi, keleti irányú továbbépítése kapcsán se kelljen elbontani, illetve a későbbi 
úthálózatba is jól integrálható. 

   
 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

 

Tervezett módosítás 

Az út kiviteli tervei alapján a megvalósításához szükséges területrész a szabályozási tervlapon 
kijelölésre került. 

 

 

 

18.sz. terület: Rábatótfalu, megfelel ő megközelít ő úttal nem rendelkez ő lakóterület további 
sorsának rendezése   

Módosítási igény 

A belső, jelenleg beépítetlen telkeken telekmegosztást és lakóházak építését tervezik további belső 
úthálózat bővítéssel, amely 3796/3 hrsz.-ú, illetve a 3789/2 hrsz.-ú zsákutcákat köti össze. A 
tervezett telekalítások szabályozási tervben való szerepeltetése az igény. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Az érintett tömbben lévő családi házas beépítésű telkeket a tömbbelső keleti oldalán a Tótfalusi 
úthoz csatlakozó 3812 hrsz.-ú, és a meghosszabbításaként kiépült 3796/3 helyrajzi számú utak 
tárják fel. Az útszakasz zsákutca. A keleti oldalon lévő telkeket szintén a Tótfalusi úthoz csatlakozva 
tárja fel 3796/3 hrsz.-ú zsákutca. 

   
 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

 

Tervezett módosítás 

A belső területek felosztása, illetve a keleti és nyugati oldalán lévő zsákutcák összekötése 
közlekedési szempontból nem célszerű, mivel a meglévő épített, és tulajdonjogi környezet adta 
lehetőségek meglehetősen korlátozottak. A tömb feltárását szolgáló utak keresztmetszeti adottságai 
további forgalmi terhelésre nem alkalmasak, jelenleg gyakorlatilag kapubejárókként működnek. 

A tervezett telekalakítások szerinti úthálózat bővítést a szabályozási tervbe ennek okán nem 
integráltuk. Az új útszakaszok szélességét, továbbá az érintett, csatlakozó zsákutcák szélességét is 
legalább 7m-re szükséges volna bővíteni annak érdekében, hogy a keresztmetszetben a kétirányú 
forgalmú út, továbbá a közművek lehelyezhetőek legyenek. 
 
29.sz. terület: Zsida városrészen a sportpálya mellet t elhaladó, a temet őhöz vezet ő gyalogút   

Módosítási igény 

A Zsidai utca mellett található 754 hrsz.-ú haranglábtól a Zsidai köztemetőig vezető gyalogút 
ábrázolása a szabályozási tervben. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A város a gyalogutat és mellette vízelvezető árkot a közeljövőben ki kívánja építeni. A hatályos 
szabályozási terven a 754 hrsz.-on lévő haranglábig van kijelölve közlekedési terület, a tőle északra 
vezető ösvénynek gyakorlatilag nincs telke, magáningatlanokon halad.  
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 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

Tervezett módosítás 
A szabályozási tervben a gyalogos létesítmény 5m szélességgel került kijelölésre, melyben a 
gyalogos sétány, továbbá a vízelvezető árok is elhelyezhető. A nyugati oldalon, a kezdeti szakaszt 
(754 hrsz.) kissé kiszélesítve, a harangláb melletti elhaladást lehetővé téve, a sportpályából 
kiszabályozott területen, majd tervezett kertvárosias lakóterületen, végül a temető mellett szántóként 
használt általános mezőgazdasági területen át vezet a parkolókig. A közlekedési területsáv 
meghatározásánál a meglévő járt ösvényt, illetve a kialakult telekviszonyokat is figyelembe kellett 
venni.  
 
34.sz. terület: A Brenner sétány megjelenítése a tel epülésrendezési terven   

Módosítási igény 
A rábakethelyi Mindenszentek Plébániatemplom és a Brenner kápolna közötti Brenner sétány 
ábrázolása a szabályozási terven. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Brenner János alapítvány a gyalogút felújítását tervezi. A 
hatályos szabályozási terven a sétány déli, dél-nyugati része nincs ábrázolva, illetve a további 
szakaszokon is kizárólag alrészletként van feltüntetve. 

   
 A célterület légi fotója A célterület utcatérképen 

Tervezett módosítás 
A szabályozási tervben a gyalogos létesítmény 4-5m szélességgel került kijelölésre, melyben a 
sétány, továbbá esetenként szükség szerint vízelvezető árok is elhelyezhető. Az alrészlettel kijelölt 
szakaszon a megadott határvonalakhoz igazodtunk, egyébként a közlekedési területsáv 
meghatározásánál a meglévő járt ösvényt, illetve a kialakult telekviszonyokat is figyelembe kellett 
venni.  
 

4.7 KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT 
A többlet vízigény a Szentgotthárdi rendszeren rendelkezésre áll a tervezett bővítésekhez. 
 
1. sz. terület: Volt téglagyár déli területe 
A 0146/8 hrsz. Rábatótfalu városrészen a volt téglagyár területe, pontosabban a gyárterülettől délre 
lévő ú.n. Felső téglaszíni dűlő. Ide kb. 8500m2-es telekmérettel számolva hozzávetőlegesen 10db 
lakótelek alakítható ki, épületenként 6 db lakással. 
A téglagyár területére tervezett lakópark vízellátása a meglévő hálózatról biztosítható  a hálózat 
továbbépítésével. 
Szennyvízelvezetés biztosítható. Az ingatlan előtt lévő végaknára köthető. 
 
3. sz. terület: Lovarda 
A 0112!23 hrsz.-ú terület, mely a Zsidahegy belterületétől ÉNy-ra, a Kétvölgy – Szentgotthárd 
összekötő útról nyílik. (A területen valaha szennyvíztisztító volt, amelyet kb. 10 éve teljes körűen 
rekultiváltak, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik) Ide egy lovardát terveznek, állatok itatásával 
és az istállóhoz kapcsolódó (vagy különálló) épületrésszel, vizesblokkal. (Szerintem max 2 családi 
ház fogyasztásával kell számolnunk) Kérdés, van-e a közelben olyan hálózat, melyről a létesítmény 
vízzel ellátható. ill. a szennyvizét el lehet-e gazdaságosan vezetni, vagy gyűjteni kell. 
  
Vízellátáshoz a Zsidahegyi nyomásfokozó kapacitásának bővítése szükséges.  A nyomásfokozó 
után meglévő 800 fm NA80 mm ac. vezeték rekonstrukcióját követően megoldható. 

Szennyvíz elvezetése csak kb. 800 méter nyomóvezeték kiépítésével biztosítható. Javasoljuk a 
szennyvíz gyűjtését. (Gazdaságossági és üzemeltetési okokból ez célszerű) Amennyiben a terület 
adottságai (terület méretei, esetleg kapcsolódó mezőgazdasági terület, vagy élővizi befogadó) és az 
üzemeltetési feltételek (folyamatos, minden napos szennyvízkibocsátás egész évben) lehetővé 
teszik, célszerű megvizsgálni házi szennyvíztisztító létesítését.   
 
6. sz. terület: Akasztódomb északi területe 
Akasztódomb É-i részén a 917/1 és 918 hrsz.-ú telkek. A 917/1 hrsz.-ú terület jelenleg 
mezőgazdasági művelésűm a Rózsa Ferenc utcáról keskeny magánúton közelíthető meg. A másik 
telek gyepesített, ligetes facsoportokkal és 1 db lakóházzal.  Kérdés, további 6 lakás ellátása 
biztosítható-e a közüzemi hálózatról? 
 
Ivóvízzel történő ellátás a Rózsa Ferenc utcáról hálózat bővítéssel megoldható.  
Szennyvíz elvezetése biztosítható. A Rózsa Ferenc utcára köthető. 
 
16. 22. és 24 sz. területek: Tanyák létesítése 
Zsidahegy és Farkasfa környezetében létesítendő tanyák esetében  – tekintettel arra, hogy 
viszonylag jelentős távolságban találhatók a meglévő hálózati végpontok – külön tisztítótelepek 
létesítése célszerű. Ezek helyét a telepítés általános szempontjai – védőtávolság, tisztított szennyvíz 
élővizi befogadóba vezethetősége, szükséges és rendelkezésre álló terület, domborzati viszonyok, 
stb. – alapján javasoltuk. Természetesen – a részletes tervezést megelőzően –indokolt megvizsgálni 
(gazdasági számításokkal együtt) az egyedi, vagy házi tisztítóberendezések telepítésének 
lehetőségét is. 
 
4.8 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍ TÉST, BEFOLYÁSOLÓ 
VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
Építésföldtani korlátok 
Alábányászott területek 
A település igazgatási területén jelenleg bányaművelést nem folytatnak. Felhagyott bányaterületek 
azonban több helyen is találhatók. A legnagyobb kiterjedésű a rábatótfalusi részen lévő egykori 
agyagbánya, de jelentős kiterjedésű az akasztó-dombi felhagyott, mára beerdősödött agyagbánya 
területe. A művelés befejezését követően a bányák rendezését, újrahasznosításra való alkalmassá 
tételét teljes mértékben elvégezték. 
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Csúszásveszélyes területek 
Az Akasztódomb keleti lakóterületén egy igazán mozgásveszélyes terület van jelenleg építési 
tilalom alatt áll. 
A szabályozási tervlapokon foltszrűen ábrázolt területeken földmozgásveszély állhat fenn, ezért az 
építmények tervezését részletes talajmechanikai és geológiai szakvélemény készítése kell 
megelőzze. A szakvélemény a vízelvezetésre, földmunkák méretére és kivitelezésük módjára 
kikötéseket tehet. 
 
Vízrajzi veszélyeztetettség 
Árvízveszélyes területek 
A Rába és a Lapincs folyó, valamint a Lanh-patak környezete árvízzel veszélyeztetett terület. Az 
elöntési területet a szabályozási tervlap ábrázolja.  
Árvíz és belvízvédelem 
A Rába és a Lapincs folyó árvizeitől a központi belterületet töltés, illetve vízvédelmi támfal védi. 
Rábatótfalu  és Rábakethely tervezett árvízvédelmi töltését a tervlapok ábrázolják, megépítésük az 
önkormányzat feladata. Elkészülésükig ott új épület nem építhető. 
Az Ipari Parkon keresztülfolyó Lahn-patak árvízeitől a területet árapasztó vápa védi. 
 
Tűzvédelem, építmények, víznyer ő helyek megközelíthet ősége  
Lakóterületen tűzvíz nyerése a kiépített ivóvízvezeték hálózaton elhelyezett tűzcsapokról lehetséges. 
A tervezett területeken az ivóvízvezetékek kapacitásánál és a tűzcsapok elhelyezésénél a 100m-es 
elérhetőséget és a megfelelő vízmennyiséget biztosítani kell. 
A közterületen (utcákon) vezetett ivóvízvezetékekre telepített tűzcsapok mellett felállás esetén egy 
közlekedési sáv szabadon marad. 
A víznyerési helyek megközelítési útvonalait szabadon kell hagyni. 
Az ipari létesítmények telepítésénél a tűzvíz ellátást esetenként kell vizsgálni és szükség esetén 
tűzvíz tárolókat kell építeni. A nagyobb kereskedelmi és közintézmények esetében is egyedi 
megoldás szükséges. 
Tűz esetén a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Opel Raja értesítendő. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
Az árvízi töltésekkel körülvett területeken belvízi öblözetek alakulhatnak ki, melyek csapadékvíz 
elvezetéséről a befogadókba, vagy szükség esetén a hirtelen keletkezett nagy mennyiségű 
csapadékvíz ideiglenes tárolásáról megfelelő műszaki berendezésekkel gondoskodni kell. 
 
Polgári védelmi követelmények  
A Katasztrófavédelmi Tv. végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10.)Korm. Rendelet 22.§.szerint 
elvégzett kockázatbecslés alapján Szentgotthárd I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra 
az árvízi veszélyeztetés kockázata miatt. 
Az önkormányzat 2013-ban ennek megfelelő veszély elhárítási tervet készített. 
 
Iparbiztonsági követelmények  
A Katasztrófavédelmi Tv. IV. fejezete alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy 
küszöbérték alatti üzem a település területén nem működik. 
 
4.9 SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ  
A településrendezési terv módosításának nagyobb léptékű fejlesztése a volt téglagyári terület déli 
részének lakóterületté nyilvánítása. A beépítésre szánt terület nem bővül, belterületi közpark lesz 
átminősítve kertvárosias lakóterületté. Építési övezete nagyméretű telkeket ír elő alacsony 
beépítettséggel, 80% zöldfelület aránnyal, amelyen háromszintes növényzet telepítendő. 
A településfejlesztési koncepcióval összhangban további nagyléptékű fejlesztést, a városkép, a 
karakter változását nem javasolja. A cél kül-, és belterületen a jelenlegi állapot szabályozott keretek 
között történő fenntartása. 
Az új építési övezetek a kialakult telekszerkezetet és a meglévő épületeket veszik figyelembe, 
eltekintenek az egy-két környezetétől eltérő esettől. 

Az újabb beépítésű utcák mentén a környezetében kialakult helyzetet veszi figyelembe. 
A beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai a jelenlegi használathoz igazodnak. A 
szabályozás a használat mellett a természeti védelemre koncentrál.  
 
4.10 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

Megnevezés Területhasználat 

Átminősítés következtében 

megszűnik keletkezik 

ha 
érték- 
mutató 

össz- 
érték 

ha 
érték- 
mutató 

össz- 
érték 

1.sz. terület 
Közpark 9,55 8 76,4    

Kertvárosias lakóterület 
kétszintű növényzettel 

   9,55 6 57,3 

3.sz.terület 

Általános mezőgazdasági 
terület 

2,33 3,7 8,6    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület, sportolási célú 

   2,33 6 13,98 

6.sz.terület 
Közlekedési terület 0,04 0,6 0,02 0,05 0,6 0,03 

Kertvárosias lakóterület 0,05 1,2 0,06 0,04 1,2 0,05 

7.sz.terület 

Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

0,29 0,4 0,12    

Kisvárosias lakóterület    0,29 1,2 0,35 

8.sz. terület 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület (Kalandpark) 

2,84 6 17,4    

Kertes mezőgazdasági 
terület 

   2,813 5 14,065 

Közlekedési terület    0,057 0,6 0,034 

9.sz.terület 

Különleges terület 
(kalandpark) 

0,18 6 1,08    

Vízgazdálkodási terület 0,076 6 0,456    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület (megújuló 
energia) 

   0,94 3,2 3,00 

11.sz.terület 

Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

0.09 0,4 0,04    

Ipari gazdasági terület    0,09 0,4 0,04 

12 sz. terület 
Közlekedési terület 0,008 0,6 0,05    

Településközpont vegyes 
terület 

   0,008 0,5 0,04 

13.sz.terület 
Gazdasági erdő 0,25 9 2,25    

Közlekedési terület    0,25 0,6 0.15 

 Közlekedési terület 0,003 0,6 0,002    

14.sz.terület Vízgazdálkodási terület 0,025 6 0,15    

 Ipari terület 0,17 0,4 0.68    

 Közlekedési terület    0,2 0,6 0.12 
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15.sz.terület 
Ipari gazdasági terület 0,008 0,4 0,003    

Közlekedési terület    0,009 0,6 0.005 

16.sz.terület 

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 

2,53 6 15,2    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület 

   2,53 3,2 8,1 

17.sz. terület 
Falusias lakóterület 3,06 2,4 7,34    

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 

   3,06 6 18,36 

18.sz.terület 
Közlekedési terület 0,11 0,6 0,07    

Falusias lakóterület    0,11 2,4 0,26 

19.sz.terület 
Kertvárosias lakóterület 0,113 1,2 0,14    

Vízgazdálkodási terület    0,113 6 0,68 

20.sz.terület 
Közlekedési terület 0,02 0,6 0,01    

Kertvárosias lakóterület    0,02 1,2 0,02 

21.sz.terület 

Kertvárosias lakóterület 0,033 1,2 0,04    

Közpark 0,008 6 0,48    

Közlekedési terület    0,041 0,6 0,025 

22.sz.terület 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,48 3,2 1,54    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület 

   0,48 3,2 0,54 

23.sz.terület 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület 

0,04 3,2 0,13    

Közműterület    0,04 0,6 0,02 

24.sz.terület 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,61 3,2 0,195    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület 

   0,61 3,2 0,195 

25.sz.terület 

Településközpont vegyes 
terület 

0,06 0,5 0,03    

Zöldterület    0,06 6 0,36 

27.sz.terület 
Védelmi erdő 0,92 9 8,28    

Kertvárosias lakóterület 
kétszintű növényzettel 

   0,92 6 5,52 

28.sz.terület 

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,017 3,2 0,054    

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 

0,037 6 0,222    

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 
(sportpálya) 

   0,052 6 0,312 

29.sz.terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 
(sportpálya) 

0,091 6 0,546    

Kertvárosias lakóterület 0,052 6 0,312    

Általános mezőgazdasági 
terület 

0,028 3,2 0,09    

Közlekedési terület    0,171 3,2 0,55 

31.sz.terület 

Településközpont vegyes 
terület 

0.01 0,5 0,005    

Vízgazdálkodási terület    0,01 6 0,006 

32.sz.terület 

Kertvárosias lakóterület 0,21 1,2 0,25    

Védőerdő    0,21 9 1,89 

Védőerdő 0,7 9 6,3    

Falusias lakóterület    0,7 2,4 1,68 

33.sz.terület 
Falusias lakóterület 3,95 2,4 9,48    

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 

   3,95 6 23,7 

34.sz.terület 

Közjóléti erdőterület 0,015 6 0,09    

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 0,79 6 4,74    

Különleges beépítésre nem 
szánt terület 

   0,015 3,2 0,048 

 Közlekedési terület    0,79 0,6 0,474 

Biológiai 
aktivitásérték 
egyensúlyban 
tartása 
érdekében 

Gyepművelésű 
mezőgazdasági terület 

0,94 6 5.64    

0,29 6 1,74    

1,85 6 11.1    

0,21 6 1,26    

Gazdasági erdő 

   0,94 9 8,46 

   0,29 9 2,61 

   1,85 9 16,65 

   0,21 9 1,89 

Általános mezőgazdasági 
terület 

1,25 3,2 4    

0,28 3,2 0,896    

0,19 3,2 q,608    

1,26 3,2 4,032    

Gazdasági erdő 

   1,25 9 11,25 

   0,28 9 2,52 

   0,19 9 1,71 

   1,26 9 11,34 

Mindösszesen Megszűnik 192,15 Keletkezik 194,27 


