
  

     REGIOPLAN 
 
 

CSEPREG VÁROS 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK 

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK  
ÉS 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

 
 
 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
 
 

Csepreg Város Képviselő Testületének 144/2022. (VII.28.) képviselő testületi határozata 
a településszerkezeti terv módosításáról 

 
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
 
Győr, 2022.08.        Munkaszám: Rp.I. 263-5 

 

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 

TEL.: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu 

 



2 

    REGIOPLAN 
 

 
Munkaszám: Rp.I. 263-5 

 

CSEPREG VÁROS 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK  

ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAKMÓDOSÍTÁSA 
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Kalmár Ágnes    Településrendezés 
településtervező 
városépítési és városgazdálkodási  
szakmérnök    .................................................................... 

     Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479 
 
Pekkerné Szabó Piroska     Tájrendezés, környezetalakítás  
okl. táj- és kertépítész    
okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök  
táj- és kertépítész vezető tervező  
vezető településtervező   .................................................................... 
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     Tervezői névjegyzék szám.: TT1 08-0073 
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     .................................................................... 

Ferenczi Huba    Közműrendszer  
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     ................................................................................ 
     Tervezői névjegyzék szám:  TE-T-08-0253 

   TV-T-08-0253 
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településmérnök 
közgazdász regionális fejlesztő  ................................................................... 

 
Ügyvezető igazgató 

Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor  
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Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csepreg Város Képviselő testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 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 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. 
mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet 
alkotja 

1. § 

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) A rendelet mellékletei: 
a) 1. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv I. - belterület, (továbbiakban SZ-J1 terv, munkaszám 

Rp.I. 263-5) 
b) 2. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv II. - iparterület (továbbiakban SZ-J2 terv) 
c) 3. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv III. – üdülőterület (továbbiakban SZ-J3 terv) 
d) 4. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv IV. - (Kincséd-puszta (továbbiakban SZ-J4 terv) e) 5. 

számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv V. - külterület (továbbiakban SZ-5 terv munkaszám Rp.I. 
263-5) 

e) 6. számú melléklet: Út mintakeresztszelvények 
f) 7. számú melléklet: Építészeti és településképi értékek 
g) 8. számú melléklet: Kertépítészeti értékek 
h) 9. számú melléklet: Ültethető és nem ültethető fafajok jegyzéke 
i) 10. számú melléklet: A lakóterületi építési hely határai 
j) 11. számú melléklet: A vegyes területi építési hely határai 
k) 12. számú melléklet: A gazdasági területi építési hely határai 
l) 13. számú melléklet: Az üdülőterületi építési hely határai 
m) 14. számú melléklet Részletes övezeti előírások” 

2. § 

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül 
ki: 

„(8) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani 
saját telken belül.”  
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3. § 

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 41. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül 
ki: 

„44/A. § 

(1) A naperőműpark területén a megújuló energiaforrások közül a napenergia felhasználására szolgáló 
építmények és a naperőműpark működéséhez szükséges kiszolgáló, szociális igazgatási épületek építhetők, 
ahol a 
a) beépítési mód: szabadonálló, 
b) megengedett legnagyobb beépítettség: 1% 
c) megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m, 
d) megengedet legkisebb kialakítható telek mérete 20 000m2 
e) építési hely határai: minden telekhatártól 5,0 m. 

(2) Az övezetben közforgalom számára nem megnyitott magánút létesíthető.  

(3) A napelemeket nem polarizáló módon kell kialakítani.” 

4. § 

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 61. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

() 
„b) A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 5%. Telkenként az épületek összes alapterülete: 

ba) Vendéglátó rendeltetést is tartalmazó épület esetén legfeljebb 150m2 lehet. 
bb) Vendéglátó rendeltetést nem tartalmazó épület esetén legfeljebb 60m2 lehet. 
bc) A pince és a hozzá kapcsolódó présház esetén legfeljebb 50m2 lehet.” 

5. § 

(1) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

(2) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép. 

(3) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 
lép. 

(4) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 
lép. 

(5) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 
lép. 
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(6) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 14. melléklettel 
egészül ki. 

6. § 

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 65. §-a. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti. 
 
Csepreg, 2022. július 28. 
 
 
 Horváth Zoltán                      dr. Balogh László 
               polgármester                                            jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ezen rendelet 2022. augusztus 2-án kihirdetésre került. 
 
 
              dr. Balogh László 
                        jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) SZJ-1_belterület_1.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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2. melléklet 

„2. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) SZJ-2_külterület_2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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3. melléklet 

„3. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) SZJ-3_külterület_3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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4. melléklet 

„4. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) SZJ-4_belterület_4.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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5. melléklet 

„5. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) SZJ-5_külterület_5.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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6. melléklet 

„14. melléklet 

Részletes Övezeti Előírások 

Övezet 
sorszáma 

Előírás 

01101 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01102 Beépítés a kijelölt telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet középfeszültségű hálózat biztonsági övezete érinti. 

01105 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01107 Az övezet Kőszegi utcával érintkező telkein a Kőszegi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési 
vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési 
oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01109 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra 
merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra 
építhető. 

01110 Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01111 Az övezet Kőszegi utcával érintkező telkein a Kőszegi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési 
vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési 
oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01112 Az övezet Kőszegi utcával érintkező telkein a Kőszegi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési 
vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési 
oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01115 Az övezet Kőszegi utcával és Petőfi utcával érintkező telkein ezen utcák felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár 
egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon 
belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 

01116 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01117 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

01118 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01119 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01120 Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01122 Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01123 Az övezet telkein a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a 
beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól 
tetszőleges távolságra építhető. 

01124 Az övezet telkein a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a 
beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól 
tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01125 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01126 Az övezet Kossuth Lajos utcával érintkező telkein a Kossuth utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01127 Az övezet telkein az előkerti építési hely határát az Attila utcai telekhatártól kell számítani. 

01128 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
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01129 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01130 Az övezet Kossuth Lajos utcával érintkező telkein a Kossuth utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01131 Az övezetben a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01132 Beépítés a kijelölt telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet be nem építhető teleksáv érinti. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01133 Az övezetben a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. 
Az övezetet be nem építhető teleksáv érinti. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01134 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01135 Az övezet Kossuth Lajos utcával érintkező telkein a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve 
a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal 
párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01136 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01138 Az övezetet műemléki környezet érinti. 
Az övezetben a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01139 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01140 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01141 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01142 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 

01143 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01145 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01146 Az övezetet műemléki környezet érinti. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01147 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01150 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01151 Az övezet telkein a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a 
beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól 
tetszőleges távolságra építhető. 

01152 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01155 Az övezetet építési korlátozási terület érinti. 

01156 Játszó- és pihenőtéri közkert. 
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01157 Az övezetet műemléki környezet érinti. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01158 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezet telkein az előkerti építési hely határát az Attila utca folytatásában jelölt közúti telekhatártól kell számítani. 

01159 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01160 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01201 Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01202 Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01203 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01204 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01205 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01206 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

01207 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 
Az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű megvalósítása esetén építhetők be. 

01208 Játszó- és pihenőtéri közkert. 
Építmény elhelyezése a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01209 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű megvalósítása esetén építhetők be. 

01210 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01213 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01215 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

01216 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01217 Az övezet Dózsa György utcával érintkező telkein a Dózsa György utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár 
egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon 
belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. 

01218 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01220 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

01223 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
A Bognár I. u-ról feltárható telkek kivételével az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű 
megvalósítása esetén építhetők be. 

01224 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
A Bognár I. u-ról feltárható telkek kivételével az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű 
megvalósítása esetén építhetők be. 

01225 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű megvalósítása esetén építhetők be. 

01226 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű megvalósítása esetén építhetők be. 

01227 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
A Bognár I. u-ról feltárható telkek kivételével az övezet telkei a tömbbe kijelölt védelmi erdő megléte, vagy egyidejű 
megvalósítása esetén építhetők be. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01228 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01230 Az övezet hiányosan közművesített. 

01231 Az övezetben a helyi védett érték fennmaradását biztosítani kell. 

01232 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01233 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01234 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
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01235 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01236 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01237 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

01302 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 
Az övezetben a helyi védett érték fennmaradását biztosítani kell 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01305 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

01306 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

02101 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02102 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02103 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02104 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02105 Az övezetben műemlék található. A műemlék telkének mérete nem csökkenthető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 
Az övezetben a helyi védett érték fennmaradását biztosítani kell 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

02106 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02109 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02110 Az övezetben műemlék található. A műemlék telkének mérete nem csökkenthető. 
A műemlék telkén új önálló épület a műemlék épület hátsó homlokzati vonalánál hátrább építhető. 
Az előkerti építési hely határa és az utcai telekhatár közötti teleksávot díszkertként kell kialakítani, azon burkolatként csak a 
gyalogos és a gépjárműves megközelítés burkolata építhető. 
A műemlék telkének a műemlék épület hátsó homlokzati vonalánál hátrább lévő határvonalán legalább 5m széles, 
háromszintes (fa, magas cserje, alacsony cserje) takaró növénytelepítést kell létrehozni. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

02111 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02112 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetben a helyi védett érték fennmaradását biztosítani kell 

02113 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02116 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02117 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02119 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02120 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02121 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 

02122 A beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben építési vonal. Az utcai telekhatáron az épülethez csatlakozó, annak 
homlokzati felületképzésével megegyező kialakítású, legalább 3,0m magas, de a csatlakozó épülethomlokzatok 
párkánymagasságát meg nem haladó méretű, 100%-ban tömör, falazott kerítést és áthajtós kapuzatot kell építeni. 
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02123 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02124 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

02125 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

02201 Kizárólagos funkció: hitélet. 
Az övezetben műemlék található. 

02202 Kizárólagos funkció: hitélet. 
Az övezetben műemlék található. 

02203 Kizárólagos funkció: oktatás, nevelés. 

02204 Kizárólagos funkció: oktatás, nevelés. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

02205 Kizárólagos funkció: oktatás, nevelés. 
Az övezetben magánút létesíthető. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

02206 Az övezetben magánút létesíthető. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Az övezetben elsődleges rendeltetésű főépítmény megléte, vagy egyidejű építése esetén telkenként egy önálló, legfeljebb 
hatlakásos lakóépület építhető. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Az övezet NATURA 2000 területtel határos. 

02207 Az övezetben műemlék található. 

02208 Kizárólagos funkció: hitélet. 

03101 Lakótelkekkel érintkező telekhatárok mellett legalább 5m széles, háromszintes takarófásítást kell létrehozni. 
Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

03102 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 

03103 Az övezetet közút védőterülete érinti. 

03104 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

03105 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 

03106 Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 

03107 Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 

03108 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

03110 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

03111 Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

03201 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

03202 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 

03203 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

03204 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Az övezet NATURA 2000 területtel határos. 

03205 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 
Az övezet NATURA 2000 területtel határos. 

03206 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Beépítés a telekcsoport újraosztása után kialakított telkeken lehetséges. 

03207 Kizárólagos használat: tehergépkocsi parkoló. 
Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 

04101 Az övezetet közút védőterülete érinti. 
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04102 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 
Az övezetet érinti a csepregi vízbázis „B” hidrogeológiai védőidoma. 

04104 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

04105 Az övezetet közút védőterülete érinti. 

04201 Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

04204 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

04205 Az övezetet műemléki környezet érinti. 

04206 Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 

04207 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

04213 Az övezetet közcélú vízilétesítmény 3,0m széles parti sávja érinti. 
Az övezetet érintő középfeszültségű hálózat biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

05101 Az övezetet érinti az árvízvédelmi töltés 10,0m széles védősávja. 

05104 Az övezetet közút védőterülete érinti. 

06101 Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

06201 Az övezetet díszkertként kell kialakítani. 
Az övezetet közút védőterülete érinti. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

06202 Az övezetet díszkertként kell kialakítani. 

06203 Az övezetben játszó- és pihenőtér létesíthető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

06204 Az övezetben játszó- és pihenőtér létesíthető. 
Az övezetet műemléki környezet érinti. 

06205 Az övezetben játszó- és pihenőtér létesíthető. 

06206 Az övezetben játszó- és pihenőtér létesíthető. 
Az övezet régészeti lelőhelyet érint. 

07101 Az árvízvédelmi töltésen magánút kialakítható. A magánút közforgalom számára nem nyitható meg, az csak a 198 és 200 
helyrajzi számú telkek legfeljebb 3500kg össztömegű gépjárművel történő megközelítésére szolgál. 

07102 Az árvízvédelmi töltés közforgalom számára megnyitott közútként használható. 

07103 Az árvízvédelmi töltés közforgalom számára megnyitott közútként használható. 

07104 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, az utcai telekhatár egyben 
építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a 
beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület 
bővítése az építési vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet az 
építési vonalra kell építeni. 

07108 Az övezetben bűzzel, zavaró szag és hanghatással való rendeltetés nem helyezhető el. Az övezetben tároló épület, raktár 
elhelyezhető. Az övezetben a saját szükséglet céljára szolgáló állattartás megengedett. 
Az övezetben az SZT terven rajzosan jelölt ültetési kötelezettség területét háromszintes növénytelepítéssel kell kialakítani. 
Az övezetben a HÉSZ 12. sz. mellékletében foglaltaktól eltérően az övezetben az építési hely az SZ-J1/M szabályozási 
tervlapon rajzosan jelölt egyedi építési hely szerint értelmezendő és kialakítandó. 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

Csepreg város településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
módosítása vált szükségessé a helyi építési szabályzat elfogadása óta felmerült igények 
figyelembevételével az alábbiak szerint: 
 
1. A Kossuth Lajos és Nádasd Ferenc utcák közé beékelődő 591, 592, 593 hrsz.-ú, falusias 
lakóterületbe sorolt telkek terület felhasználásának megváltoztatása úgy, hogy azok a szomszédos, 
intézményi területbe kerüljenek besorolásra. 
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

2. A temető északi irányú bővítésének lehetővé tétele a szomszédos, 0334/5, 0334/20, szükség 
szerint a 0334/6 hrsz.-ú telkek igénybe vételével. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 
3. Csepreg 0209/1 hrsz terület Gksz-ből Lf-be történő átsorolása 
A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

4. A kertes mezőgazdasági területekre, így a védett Szőlőhegy városrészre vonatkozóan a hatályos 
tervben előírt beépíthetőség növelhetőségének vizsgálata. 

A módosítás a szabályozási tervet érinti. 

5. 048/4 hrsz-ú terület bányaterületből különleges napelempark területbe sorolása 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

6. 061/4 hrsz-ú terület mezőgazdasági területből bányaterületbe sorolása 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

7. 199 hrsz-ú földrészlet beépítési szabályainak vizsgálata. (beépítési % növelése 50%-ra, illetve 
beépítési magasság növelése 7,5m-re. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

AZ OTÉK által megkövetelt jogharmonizációs kötelezettség teljesítése érdekében a lakás és üdülő 
önálló rendeltetési egysége után helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani.  
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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 

Csepreg Város Képviselő-testülete településrendezési tervei módosítását határozta el. 
 
Csepreg város településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
módosítása az alábbiak szerint: 
 

1. A Kossuth Lajos és Nádasd Ferenc utcák közé beékelődő 587/1, 588, 591, 592 és a 593 hrsz.-ú 
falusias lakóterületbe sorolt telkek egy részének terület felhasználásának megváltoztatása úgy, 
hogy azok a szomszédos, intézményi területbe kerüljenek besorolásra. 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

2. A temető északi irányú bővítésének lehetővé tétele a szomszédos, 0334/5, 0334/6,0334/7, 
0334/8, 0334/9 telkek egy részének és a 0334/20 hrsz.-ú telek egészének igénybe vételével.  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

3. Csepreg 0209/1 és a 0209/11 hrsz-ú telkek egy részének Gksz-ből Lf-be történő átsorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

4. A kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan a hatályos tervben előírt beépíthetőség 
növelése 
A tervezett módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

5. 048/4 hrsz-ú terület egy részének bányaterületből különleges napelempark területbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

6. 061/4 hrsz-ú terület mezőgazdasági területből bányaterületbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

7. 199 hrsz-ú földrészlet beépítési szabályainak módosítás (beépítési % növelése 50%-ra, illetve 
beépítési magasság növelése 7,5m-re)  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül I. 

 

 
Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül II. 
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül III. 

 

 
Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül V. 
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2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

 
Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel,  
(A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
 a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
 b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új 
munkahely megteremtését biztosítja, 
 c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.) 
 az egyeztetési folyamat az egyszerűsített eljárás szabályai szerint, a véleményezési szakasszal indul. 
 
 
Véleményezési szakasz 
 
Lezajlott Csepreg város településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat Rp.I.263-5 
munkaszámú módosítás véleményezési eljárása. A dokumentációval kapcsolatban a tervezés 
véleményezési szakaszában az érintett államigazgatási szervek megadták állásfoglalásukat. 
 

Államigazgatási szervek, 
önkormányzatok 

Vélemény Tervezői válasz 

1. Vas Megyei 
Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda 

1. A dokumentáció 72. oldalán a 1654 
hrsz-ú ingatlant érintő módosítás a 
szerkezeti tervmódosításon Kmü, a 
tervjavaslaton Gksz övezeti 
besorolásban van. 
 

2. A tervezett módosítással egyetért, 
felhívja a figyelmet, hogy a telkek építési 
paramétereinek meg kell felelnie az 
előírtaknak. 

 
3. A tervezett módosítással egyetért, 

azonban a szerkezeti és szabályozási terv 
összhangját kéri.  

 
4. A módosítás a 0209/1 és a 0209/11 

hrsz-ú telkeket érinti. Egy-két telek 
építési övezetté alakítása szakmailag 
nem támogatható. Az 1666 hrsz-ú 
ingatlanon is lakóház található, az övezet 
módosításánál javasolt tömbben 
gondolkodni Az ipar terület közelsége 
miatt javasolja az ültetési kötelezettség 
előírását. 

 
 

A HÉSZ 4.§ (5) bekezdése szerint lakó 
és vegyes területfelhasználású területen 
nyeles telek nem alakítható ki. 

5. A kertes mezőgazdasági terüelten a 
beépítettség 3%-ról 5-ra való 
növelésével egyetért. 

 

1. A megismételt véleményezési 
dokumentációban rossz, még előző 
javaslatból származó kivágat maradt 
benn, a kivágat a javított szerkezeti 
tervnek megfelelően korrigálásra 
került. 

2. A jövőbeli telekalakítás 
végrehajthatósága érdekében a 
szabályozási javaslat ellenőrzésre 
került, Az övezeti határ az 591 hrsz-ú 
teleknél minimálisan korrigálásra 
került. 

3. A szerkezeti és szabályozási terven a 
módosítással érintett terület 
lehatárolása javításra került. 

 
4. A módosítási szándék tulajdonosi 

kérelemre indult és kimondottan 
0209/1 hrsz-ú telekre korlátozódott, a 
0209/11 hrsz is azért került bele, 
hogy ne maradjon, egy gyakorlatilag 
használhatatlan Gksz sáv mellette. 
Az információk alapján az 1666 hrsz-
ú telek jövőbeni gazdasági 
területként való hasznosítása 
tervezett annak lakóövezetbe való 
átsorolása nem indokolt. 
A módosítás során az új 
lakóövezetben nyeles telek nem kerül 
kialakításra, a nyeles telek a 
lakóövezet kialakításával a Gksz 
övezetet érinti, melyre a nyeles telek 
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6. A 048/4 hrsz-ú telek különleges 
bányaterületből különleges napelempark 
területbe sorolásánál a szabályozási terv 
önálló övezetként kezeli, a szerkezeti 
terven jelölt tervezési terület a fenitek 
miatt nem értelmezhető. 

 
 
 

 
A tervezett különleges beépítésre nem 
szánt napelempark területe az Ország 
szerkezeti terve és a Vas Megyei 
Területrendezési Terv szerint 
vízgazdálkodási térségként szerepel, 
melyet csak vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, 
zöldterület, különleges beépítésre nem 
szánt honvédelmi terület, katonai és 
nemetbiztonsági célú terület vagy 
honvédelmi célú erdőterület övezetbe 
lehet sorolni. 
A tervezett módosítás a fentiekkel 
ellentétes, így nem támogatható. 

 
 

7. A 061/4 hrsz-ú telek általános 
mezőgazdasági területből különleges 
beépítésre nem szánt bányaterületbe való 
átsorolása esetében a szabályozási terv 
önálló övezetként kezeli, a szerkezeti 
terven jelölt tervezési terület a fenitek 
miatt nem értelmezhető 

 
A módosítás ellen kifogást nem emel. 
De kéri a tervezett bányaterület 5ha alatti 
területre vonatkozó kimutatását, 
igazolását.  

 
 
8. A 199 hrsz-ú ingatlan Lf-ből 

Gksz-be való átsorolása telepítési 
tanulmánytervet igényel, szükséges a 
várható változások, infrastrutúrális 
igények, környezeti hatások, örökségi, 
vagy környezeti érté sérülésének 
vizsgálata. 

 
    
 

kialakítására vonatkozó tiltás nem 
vonatkozik. 

5. Nem igényel tervezői választ 
 
6. A módosítással érintett területként az 

érintett alaptérképen szereplő telek 
teljes területe került kijelölésre, nem 
csak a napelempark önállóan 
jelölendő övezetének területe. De a 
szerkezeti terv és a szabályozási 
terven az egyes terület felhasználások 
és a jelölt övezetek összhangban 
vannak, azok lehatárolása 
megegyezik. Amennyiben szükséges 
természetesen a kérésnek 
megfelelően javításra kerülnek a 
tervek. 

Az Ország szerkezeti terve és Vas Megye 
területrendezési terve a terület egy 
részét sajnos valóban 
vízgazdálkodási térségként jelöli, 
teljesen tévesen. A területen nincs 
vízfelület, vagy ha van, akkor az is 
csak időszakos, és a hatályos helyi 
szabályozási tervben szereplő 
különleges bányaterülettől eltérően 
irreleváns ez a térségi besorolás, a 
területen semmilyen vízgazdálkodási 
tevékenység nem folyik és nem is 
kívánják így hasznosítani.  

A magasabb területrendezési tervek 
téves, besorolása sajnos meglévőség, 
és azok módosítása szükséges. A 
napelempark övezetté való 
átminősítése csak ezek után 
lehetséges.  

 
7. A módosítással érintett területként az 

érintett alaptérképen szereplő telek 
teljes területe került kijelölésre, nem 
csak a bánya önállóan jelölendő 
övezetének területe. De a szerkezeti 
terv és a szabályozási terven az egyes 
terület felhasználások és a jelölt 
övezetek összhangban vannak, azok 
lehatárolása megegyezik. 
Amennyiben szükséges 
természetesen a kérésnek 
megfelelően javításra kerülnek a 
tervek. 

 
A tervezett bányaterület kisebb 5ha-
nál, a területi kimutatással 
kiegészítésre kerül a módosításra 
vonatkozó műszaki leírás. 

8. A területen nem történik új 
beépítésre szánt terület kijelölése 
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beépítésre szánt lakóterületből 
beépítésre szánt gazdasági területbe 
kerül átsorolásra. A terület 
kialakult közlekedési kapcsolattal 
rendelkezik illetve a közművek is 
rendelkezésre állnak a területen. Az 
Önkormányzat a beruházáshoz, 
annak módosítási eljárásához nem 
tartotta szükségesnek a telepítési 
tanulmányterv készítését, azt nem 
kérte be a beruházótól. 

 
A telepítési tanulmánytervre 
vonatkozóan a 419/2021 (VII.15) 
Kormányrendelet előírásai és tartalmi 
követelményei vonat-koztatandók. 
 A 419/2021 (VII.15) Korm. rendelet 
szerinti fogalom meghatározás: 
telepítési tanulmányterv:  egy adott 
építési beruházással kapcsolatos 
önkormányzati döntést elősegítő 
dokumentáció, amely bemutatja a 
tervezett építési beruházást és annak az 
épített és természeti környezettel való 
viszonyát 
 
A 419/2021 (VII.15) Korm. rendelet 
(2) bekezdése szerint: 
(2) Az építési beruházás esetén a 
településterv módosításának 
kezdeményezéséhez telepítési 
tanulmánytervet kell készíteni, ha azt 
az önkormányzat indokoltnak tartja. 
Az érintett területet semmilyen 
örökségvédelmi terület érték nem érint, 
illetve környezetvédelmi, és 
természetvédelmi érdekeket sem sért, 
melyekről az államigazgatási 
eljárásban az érintett államigazgatási 
szervek nyilatkoztak. 
 
Egyedüli eltérő véleményként 
aggályként a gazdasági területről 
származó szálló por és zaj hatás került 
ismertetésre a Vas Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály részéről. 
A zavaró hatások kiküszöbölése 
érdekében a telken belül ültetési 
kötelezettség került kijelölésre, illetve 
egyedi előírásként is  
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2. Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

A módosítás a 7. pont kivételével táj- 
és természetvédelem, valamint 
környezetvédelem érdekeit nem sérti 

 
A 7. számú módosítást, a 199 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett beépítettségi 
százalék 

emelését mezőgazdasági tároló 
kialakítása végett jelenlegi formában 
nem támogatja, mert kertvárosias 
lakóövezet létesítése tervezett a 
szemközti, jelenleg mezőgazdasági 
területekre. A kertvárosi övezet 
tényleges megvalósulása esetén jelentős 
por és zaj terhelést kapna a 199 hrsz-ú 
ingatlan irányából. Az építendő 
terménytároló és a tervezett kertváros 
közt nincs összhang. 

 

3. Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

A 2., 3., 4., 5. és 6. sz. módosítások 
termőfölddel kapcsolatos módosítás. 
Beépítésre szánt terület csak csekély 
mértékű termőföldet érint, melyek ugyan 
átlagosnál jobb minőségűek, de helyhez 
kötöttség fennáll és megállapítható, hogy a 
beépítésre szánt terület övezeti 
besorolásának megfelelő 
területfelhasznlásra hasonló körülmányek 
és feltételek esetén átlagosnál gyengébb 
vagy átlagos minőségű termőföldeken nem 
kerülhet sor. Mindezek alapján 
földvédelmi szempontból nem emel 
kifogást a tervezett módosítások ellen. 
Az eljárás további szakaszaiban is részt 
kíván venni. 

 

4. Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Hozzájárul. 
A módosítási javaslatok ellen kifogást nem 
emel. 
 

 

5. Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
 

Fenntartja az előzőekben adott 
véleményét: 
    
Az 1-7 sz. módosítások vízvédelmi 
szempontból elfogadhatók, felszíni víz 
parti sávját, nagyvízi medrét, valamint 
kijelölt vízbázis területé, védőidomát nem 
érintik. 
A 8. sz. módosítás területe és a mellette 
lévő ingatlanok hátsó telekhatára csepregi 
önkormányzati árvízvédelmi töltés északi 
szakaszéval határos. 
 
Megadja a vonatkozó jogszabályokat, 
ellen véleményt nem fogalmaz meg. 
 
Kiegészíti véleményét az alábbiakkal: 
 
A tervezett módosítással érintett területek 
(048/84, és a 048/85hrsz-ú telkek) felszíni 
víz parti sávját, nagyvízimedret nem 
érintik. 
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Csepreg közigazgatási területének észak-
keleti (tormásligeti volt kavicsbányák 
területe) része a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
36800/3093-13/2019. ált szám alatt kijelölt 
Büki Gyógyfürdő termálkútjának 
hidrogeológiai „C” védőidomának. 
A terület hasznosítása során figyelembe 
kell venni a vízbázis kijelölő határozatban 
foglalt előírásokat. 
 
A tervezett tevékenység a felszíni 
lefolyási viszonyokra, felszín alatti vizek 
vízgazdálkodási és vízminőségi 
jellemzőire hatással nincs. 
 
 

6. Vas Megyei 
Kormányhivatal, 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

Útügyi és közlekedés biztonsági 
szempontból kifogást nem emel. 

 

7. Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály 

A településszerkezeti tervben 
meghatározottak örökségvédelmi 
érdekeket nem sértenek, megvalósításukat 
támogatja. 
Az eljárás további szakaszaiban is részt 
kíván venni. 

 

8. Őrség Nemzeti Park 
Igazgatóság 

A módosításban szereplő ingatlanok nem 
állnak országos vagy helyi védelem alatt, 
nem részei sem a Natura 2000 sem a 
Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Az 
ingatlanokon egyedi táji érték nem 
található. 
 
Az Igazgatóság a módosítással szemben 
nem emel természetvédelmi aggályt. 

 

9. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Főosztálya 

A településen természetes gyógytényező 
érintettség nem áll fenn, a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. 

 

10. Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala  

A módosítás hírközlési érdeket nem sért, a 
módosítás ellen a Hatóság kifogást nem 
emel. 

 

11. Innovációs és Technolgiai 
Minisztérium 
Léginavighációs és 
Repülőtéri Hatósági 
Főosztály 

Nem adott állásfoglalást.  

12. Innovációs és Technolgiai 
Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztály 

Nem adott állásfoglalást.  

13. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály  

 

A dokumentációban foglaltak a 
honvédelem érdekeit nem érintik, a 
Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai végrehajtása biztosított, 
külön észrevételt nem tesz. 

 

14. Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légiügyi 
Főosztály 

Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, 
az adott területre vonatkozólag különös 
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követelményeket, elvárásokat nem 
fogalmaz meg. 

15. Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály  

A módosítást nem ellenzi.  

16. Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

A 8. pontként tárgyalt 1654 hrsz-ú telek 
beépíthetőségének vizsgálata kapcsán 
tájékoztat, hogy a szomszédos 2/1 hrsz-ú 
töltést figyelembe kell venni, valamint 
annak 10méteres töltés lábtól mért 
védősávját. 
 A módosítás ellen kifogást nem emel. 

 

17. Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság  
Rendészeti Igazgatóság 
Közrendvédelmi és 
Határrendészeti Osztály 

Jogszabályon alapuló követelményt, 
tartalmi elvárást, ágazati elhatározást nem 
határoz meg. 
Az eljárás további szakaszaiban nem 
kíván részt venni. 

 

18. Kőszegi 
Rendőrkapitányság 

Az eljárás további szakaszaiban nem 
kíván részt venni. 

 

19. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Országos Közúti és 
Hajózási Hatósági 
Főosztály 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 
Az eljárás további szakaszaiban nem 
kíván részt venni. 

 

20. Szabályozott 
Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 
Bányászati és gézipari 
Főosztály 
Veszprémi 
Bányafelügyeleti Osztály 

A tervezett módosítások által érintett 
területeken felszínmozgás-veszély vagy 
egyéb földtani veszélyforrás nincs, 
ásványvagyonvédelmi érdeket nem 
sértenek, ellenük a Bányafelügyelet nem 
emel kifogást. 

 

21. Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

 
Nem adott állásfoglalást 

 

22. Vas Megye Közgyűlés 
Elnöke 

A dokumentációval szemben kifogást 
nem emel. 
Az eljárás további szakaszaiban részt 
kíván venni. 

 

23. Országos Atomenergia 
Hivatal 
 

Nem adott állásfoglalást  

 
 
 
Szomszédos települések véleménye: 
 
1. Kiszsidány Község A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 
2. Peresznye Község A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 

Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

3. Meszlen Község A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 
Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

4. Acsád Község A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 
Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

5. Szakony Község A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 
Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 
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6. Bük Város Kifogást nem emel 

7. Iváni Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Az adott területre vonatkozó módosítással szemben nem emel kifogást 

8. Gór község A rendezési tervmódosítás a községet nem érinti, ezért a módosítás jóváhagyásához kikötés 
nélkül hozzájárul. 

9. Tormásliget Község Kifogással nem él.  
Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.  

10. Lócs Községii  
Önkormányzat 
Polgármestere 

A dokumentációval szemben kifogást nem emel. 
Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

 
 
Lakossági kérelmek, észrevételek: 
 
Lakossági vélemény, egyéb észrevétel nem érkezett 
 
A véleményezési eljárás során az államigazgatási szervek közül az Állami Főépítész eltérő 
véleményt fogalmazott meg, ezért a jogszabály szerinti egyeztető tárgyalás megtartása szükséges.  
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Csepreg Város Képviselő Testülete 100/2022. (V.26.) számú határozatával lezárta a véleményezési 
szakaszt: 
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Csepreg Város Képviselő Testülete 101/2022. (V.26.) számú határozatával lezárta a véleményezési 
szakaszban megtartott partnerségi egyeztetést: 
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3. A HATÁLYOS TERVEK ISMERTETÉSE 

3.1 A hatályos településrendezési tervek: 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből - belterület 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből - belterület 
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3.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
3.2.1. 2018.évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről és 
a tervezési terület vizsgálata 
 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 
19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb szintű terv 
célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű terveknek meg 
kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési tervnek. 

 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
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Az OTrT Csepreget érintő övezetei 
 

 

 
Erdők övezete 

 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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Országos ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 
hálózat pufferterület övezete 
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Jó termőhelyi adottságó szántók övezete 

 
 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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Tájképvédelmi terület övezete 

 

 
 

Vízminőség-védelmi terület övezete 
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3.2.2. Vas Megyei TRT és a tervezési terület vizsgálata 
 

Vas Megye Területrendezési Tervét 2021. februárban jóváhagyta a Vas Megye Közgyűlése. A megyei 
területrendezési terv 2021. február 27-től hatályos. 
 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2021. (II.15) rendeltével jóváhagyta Vas Megye 
Területrendezési Tervét 
 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Vas megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Csepreg Város közigazgatási területét a 
település területét az alábbi fő térségi terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 

 
 

 
Vas Megye Területrendezési Terve I. 

Kivonat a Vas megyei térségi szerkezeti tervből 
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Kivonat a Vas megyei TRT-ből 
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 

 

 
Kivonat a Vas megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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Kivonat a Vas megyei TRT-ből 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
 
 

 

 
Kivonat a Vas megyei TRT-ből 
Tájképvédelmi terület övezete 
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Kivonat a Vas megyei TRT-ből 
Vízminőség védelmi terület övezete 

 

 
Kivonat a Vas megyei TRT-ből 

Víztározási fejlesztések támogatott célterületének övezete 
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Kivonat a Vas megyei TRT-ből 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
 
 

A Vas megyei területrendezési tervről leolvasható, hogy Csepreg Város közigazgatási területét érintik: 

 Erdők övezete 

 Ökológiai hálózat 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 Tájképvédelmi övezet 

 Vízminőségvédelmi övezet 

 Víztározási fejlesztések támogatott célterületének övezet 
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 
 
1. Módosítási terület – 591, 592 és 593 hrsz-ú területek falusias lakóterületből (Lf) intézményi 

területbe (Vi) való átsorolása 
 
A módosítás alá vont terület Csepereg Város Nádasdy Ferenc utcai óvoda területének közvetlen 
szomszédságában helyezkedik el. 

 
Ortofotó az 1.sz. területről 

 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 1.sz. módosítási terület 
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Tervezett változási vázrajz 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A hatályos rendezési terv szerint az 1. sz. módosítás alá vont terület egy része (591, 592,593 és 588 hrsz-
ú telkek egy része) falusias lakóterületbe (Lf), másik része (587/1 telek egy része) településközpont 
vegyes területbe sorolt. 
 
Az érintett 591, 592 és az 593 hrsz-ú telkek a tömbbelsőbe beszorulva, önálló közlekedési kapcsolat 
nélküli zárványtelkek jelenleg. 
 
A módosítás célja, hogy a telkek hozzácsatolásra kerüljenek a hatályos terv szerinti intézményi 
területhez. 
 
A módosítás során az érintett három telek falusias lakóterületből (Lf) intézményi vegyes területbe 
kerül átsorolásra (Vi) a szerkezeti terven. 

 
Szerkezeti tervmódosítás 
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A hatályos szabályozási terv, a szerkezei tervvel összhangban az érintett telkeket (Lf) falusias 
lakóövezetbe (01135 sz. övezetként) és településközpont vegyes övezetbe (02109 sz. övezetként) 
sorolja.  
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 
A módosítás során a hatályos terv szerinti Vi és Lf övezet övezethatára módosul, a 3 érintett telek 
a 02203 sz. Vi övezethez kerül hozzácsatolásra. 
A módosítás során az övezeti határ korrekcióján kívül az érintett övezetek előírásai és építési 
paraméteri nem módosulnak. 
 

 
Kivágat a szabályozási tervi javaslatból 
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2. A temető bővítése a 0334/5-9 hrsz-ú telkek egy részével és a 0334/20 hrsz-ú telekkel 
 
Csepreg Város Önkormányzata a település nyugati belterületi határán elhelyezkedő temető bővítését 
határozta el. A hatályos terv szerint kijelölt temető terület majdnem teljesen megtelt, annak bővítési 
területének kijelölése indokolt.  
 

 
 Ortofotó a 2. sz. módosítási területről  
 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 2.sz. módosítási terület 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A hatályos szerkezeti terv szerint az érintett ingatlanok általános mezőgazdasági területbe (Má) soroltak. 

 
 Kivágat a szerketi tervmódosításból 

 
A módosítás során a 0334/5-9 telkek egy része és a 0334/20 hrsz-ú telek egésze általános 
mezőgazdasági területből (Má) különleges beépítésre nem szánt temető területbe (KT) kerülnek 
átsorolásra. 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 
A hatályos szabályozási terv szerinti temető bővítési terület hosszú távon nem elegendő,  a hatályos terv 
szerint kijelölt különleges  temető terület övezete a 0334/5, 0334/6 és a 0334/20 hrsz-ú területetekkel 
bővítésre kerül. Az érintett telkekre az általános mezőgazdasági övezet előírásai hatályukat vesztik. 

 
Kivonat a szabályozási tervjavaslatból 

 
A temető bővítési terület nem érint kiváló és jó termőhelyi adottságú szántó területet. 
A temető övezetére vonatkozó előírások és paraméterek nem kerülnek módosításra. 
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3. A 0209/1 hrsz-ú telek gazdasági területből (Gksz) falusias lakóterületbe (Lf2) sorolása: 
 
A belterület keleti határán elhelyezkedő,Rákóczi Ferenc utcai 0209/1 hrsz-ú telek a mai hatályos 
rendezési terv szerint gazdasági – kereskedelmi és szolgáltató területbe (Gksz) sorolt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kivágat a hatályos alaptáképből – 3.sz. módosítási terület 
 

 
A módosítás nem csak a 0209/1 hrsz-ú telket érinti. hanem a mellette végig húzódó 0209/11 hrsz-ú telket 
is egyben. 
 
A telkeket érintően készült egy tervezett változási vázrajz, mely szerint a két érintett telek összevonásra 
kerül, és a Rákóczi utca felől egy kb 1500m2 teleknagyságú, kb. 50 m mély teleket alakítanának ki, 
melyet a kérelem alapján falusias lakóterületbe szükséges sorolni. 
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Tervezett változási vázrajz 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A módosítás alá vont terület gazdasági – kereskedelmi és szolgáltató területből (Gksz) falusias 
lakóterületbe kerül átsorolásra, a tulajdonosi kérelem alapján, a kialakult állapotnak megfelelően. 
A 0209/1 hrsz-ú telken ma is lakóház van. 
 
A területtel közvetlen szomszédos 0209/11 hrsz-ú telek keskeny, szabálytalan formájú telek szintén 
Gksz-be sorolt. A módosítás során a 0209/11 hrsz-ú telket javasolt együtt kezelni a 0209/1 hrsz-ú 
telekkel, és szintén átsorolni a falusias lakóterületbe. Rendezési terv, területfelhasználási elveket 
tekintve nem támogatható a Gksz területbe beékelődő önálló lakóterület kialakítása, illetve a megmaradó 
0209/11 hrsz-ú telek a kialakult telkformáját tekintve gyakorlatilag használhatatlan, beépíthetetlen 
lenne. Hosszú távon a két telek összevonása, együttes kezelése javasolt. 
 



 56   
 

56 

 
Ortofotó a 3. területről 

 

 
Kivágat a szerketi tervmódosításból 

 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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Kivágat a szabályozási tervmódosításból 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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A hatályos szabályozási terv a Rákóczi utcára néző telkek esetében azok övezeteire vonatkozóan a 
HÉSZ 65.§-a részletes előírásokat tartalmaz.  
 
A módosítás során az új Lf övezetre vonatkozóan ezt az egyedi részletes előírást szintén rögzíteni 
szükséges: 
 
A HÉSZ 65. §-a kiegészül az alábbi 07104 sz övezet részletes előírásaival: 
 

7104 Az övezet Rákóczi Ferenc utcával érintkező telkein a Rákóczi utca felől a beépítés előkert nélküli, 
az utcai telekhatár egyben építési vonal, kivéve a saroktelket, ahol épület a beépítési oldalra 
merőleges utcai telekhatártól 3,0m távolságon belül, a beépítési oldallal párhuzamos telekhatártól 
tetszőleges távolságra építhető. Az előkertes beépítésű telkeken álló épület bővítése az építési 
vonalra illeszkedés nélkül is engedélyezhető, de az utcai telekhatárhoz legközelebb álló új épületet 
az építési vonalra kell építeni. 

 
A módosítás során az új falusias lakóövezetben az alábbi övezeti paraméterek kerülnek rögzítésre: 
 
SZ szabadonálló beépítési mód 
30 maximum beépíthetőség (30%) 
40 minimális zöldfelületi arány (40%) 
4,5m maximum épületmagasság (4,5m) 
1 000 minimális kialakítható telekméret (1 000m2) 
 
Az övezetben az 1000m2 minimális telekméret meghatározásával több lakótelek alakítására nem lesz 
lehetőség.  
A területen a nem kívánatos nagyobb intenzitás így megelőzhető. 
 
A 0209/11 hrsz-ú telek közvetlenül szomszédos a Répce folyóval, mely NATURA 2000 védett terület. 
 
A módosításnak természetre gyakorolt negatív hatása nincs, a terület falusias lakóterületi besorolása 
kedvezőbb is, mint a gazdasági terület. 
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4. A kertes mezőgazdasági övezetek beépíthetőségének minimális növelése 
 

 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 4.sz. módosítási terület 

 
A módosítás során a terület szerkezeti tervi terülefelhasználási besorolás nem módosul 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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A módosítás során a szabályozási terven rajzi elem nem változik, módosítás nem törénik. 

 
Kivágat a szabályozási tervmódosításból 

 
A módosítás során a kertes mezőgazdasági terülewtkre vonatkozóan a HÉSZ 61. § előírását szükséges 
módosítani. 
Az önkormányzathoz több kérelem érkezett be, miszerint a hatályos szabályozás a kertes mezőgazdasági 
övezetekre vonatkozólag nagyon kicsi beépítési lehetőséget enged – 3% . 
Az Önkrományzat támogatja az övezetben a beépíthetpőség minimális növelését, a 3%-ot 5-ra kívánja 
növelni. 
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A hatályos HÉSZ 61. § (4) bekezdés b pontja rendelkezik a beépítési százalékról: 
 
4 
a) Az övezetben telkenként egy terményfeldolgozó, tároló, pihenő, vendéglátó rendeltetést is 
tartalmazó épület és egy pince és présház építhető. 
b) A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 3%. Telkenként az épületek összes alapterülete: 

ba) Vendéglátó rendeltetést is tartalmazó épület esetén legfeljebb 150m2 lehet. 
bb) Vendéglátó rendeltetést nem tartalmazó épület esetén legfeljebb 60m2 lehet. 

 
A módosítás során a HÉSZ 61.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„b) A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 5%. Telkenként az épületek összes 
alapterülete:” 
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5. A 048/4 hrsz-ú telek különleges bányaterületből különleges napelempark területbe sorolása 
 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 5.sz. módosítási terület 

 

 
Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A hatályos rendezési terv a 048/4 hrsz-ú területet különleges bányaterületbe sorolt. 
 
A területen napelemparkot kívánnak telepíteni, mely fejlesztéshez a hatályos területfelhasználás nem 
megfelelő.  
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A módosítás során az érintet terület egy rásze különleges be építésre nem szánt napelempark területbe 
kerül átsorolásra. 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 

 
Kivágat a szerketi tervmódosításból 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 
A hatályos szabályozási terv szerint a módosítás alá vont 048/4 hrsz-ú telek a 04242 sz. beépítésre nem 
szánt különleges bánya övezetbe tartozik. 
 
A módosítás során a 048/4 hrsz-ú telek önálló övezetbe kerül, új, különleges beépítésre nem szánt 
napelempark övezet kerül rögzítésre 07305 övezeti sorszámmal.  
 
A napelempark telepítéséhez szükséges telekalakítás megtörtént az alábbi változási vázrajz szerint. 
 
 
A változási vázrajz  szerint az újonnan kialakuló 048/83, 04 8/84 és a 048/85 hrsz-ú telkek kerülnek 
átsorolásra a napelempark területébe , a 048/82 hrsz-ú telek marad bányaterület. 
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A különleges napelempark övezetet a HÉSZ-ben bevezetni szükséges  
 
Csepreg Város HÉSZ-e kiegészül az alábbi 47/A §-sal: 
 

47/A§ 
44/A Napelempark területe 

(1) A naperőműpark területén a megújuló energiaforrások közül a napenergia felhasználására 
szolgáló építmények és a naperőműpark működéséhez szükséges kiszolgáló, szociális igazgatási 
épületek építhetők, ahol a 

a beépítési mód: szabadonálló, 
b megengedett legnagyobb beépítettség: 1% 
c megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m, 
d megengedet legkisebb kialakítható telek mérete 20 000m2 
e építési hely határai: minden telekhatártól 5,0 m. 
(2)  Az övezetben közforgalom számára nem megnyitott magánút létesíthető.  
(3) A napelemeket nem polarizáló módon kell kialakítani. 
 

A módosítás során 047 hrsz-ú út, mely ma is a telek közlekedési kapcsolatát adja közterületi 
kiszabályozást kap, az érintett út az országos közúttól egészen a vasút nyomvonaláig kiszabályozásra 
kerül. 
 
Az út kiszabályozása miatt a hatályos terv szerinti különleges bánya területe két övezetre szakad, ezért 
az út déli oldalán elhelyezkedő része a 07106 sz. övezeti sorszámot kapja. A bánya övezetének előírásai, 
paraméterei nem módosulnak. 

 
Kivonat a szabályozási javaslatból 
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Kivágat az E-közműről 

 
A tervezett napelempark villamosenergia ellátása a kiszabályozandó 047 hrsz-ú út mentén a bánya 
terület egy részéig kiépített villamos hálózatról kiépíthető, onnan ellátható. 
 
A napelempark egyéb közműellátást nem igényel. 
A napelempark névleges teljesítménye darabonként 0,99MW, összesen 1,98MW a két parknak. A 
hálózatra a két napelempark külön csatlakozik. 
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6. A 061/4 hrsz-ú telek általános mezőgazdasági területből (Má) különleges be építésre nem 
szánt bánya területbe (KB) sorolása 
 

A módosítás alá vont 061/4 hrsz-ú telek Csepreg keleti külterületi határa mentán, az országos közút 
mellett helyezkedik el. 

 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 6.sz. módosítási terület 

 
A hatályos szerkezeti terv a területet általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolja, de bánya 
területként kívánják hasznosítani, melyhez a rendezási terrvi átsorolás rögzítendő. 

 
Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
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A terület általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szán bányaterületbe (KB) kerül 
átsorolásra. 

 
Kivágat a szerketi tervmódosításból 

 
A módosítás során az érintett területet a szabályozási terven is rögzíteni szükséges. A hatályos szabályoz 
szerint ma az általános mezőgazdasági övezt előírásia vonatkoznak rá. 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

A módosítás során a terület önálló bánya övezetként kerül rögzítésre, új, 07107 sz. övezeti sorszámmal.  
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Kivágat a szabályozási tervjavaslatból 

 
Az új Kb övezet a már egglévő bényaterületekhez igazodóan az alábbi övezeti paramétersorral 
rögzítendő: 
 
Kb//SZ//0,2/-//-/3,5/-/-/10 000 
 
SZ  szabadonálló beépítési mód  
0,2  max 2% beépíthetőség 
3,5  max 3,5m legnagyobb épületmagasság 
10 000  legkisebb kialakítható telek mérete (10 000m2) 
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A bányaterületként kijelölt terület ~49224m2, tehát a fejlesztés így megfelel a MaTrt 5.§ (2) bekezdés 
2. pontjában, és a 10.§ (3) bekezdésben foglaltaknakm bvgayis a kijelölt tervezett bnyaterület kisebb 
5Ha-nál 

 

 
Kivágat az E-közműről 

 
A tervezett bánya villamosenergia ellátása a 079 hrsz-ú út mentén kiépített hálózatról kiépíthető 
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7. 199 hrsz-ú földrészlet beépítési szabályainak vizsgálata.  

 
A 199 hrsz-ú telek Csepreg belterület, Répce folyó - Rákóczi F. u.- 08/3 és a 210 hrsz-ú út által határolt 
lakótömbben helyezkedik el. 

 
Kivágat a hatályos alaptáképből – 7.sz. módosítási terület 

 
A hatályos szerkezeti terv a 199 hrsz-ú telket falusias lakóterületbe (Lf) sorolja.  
A tulajdonosi elképzelés szerint a terület beépíthetőségét és megengedhető épületmagasságát növelni 
kívánják. 
 

 
Ortofotó a 7. területről 
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Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 
A módosítás során a 199 hrsz-ú telket az intenzívebb beépíthetőség érdekébe a falusias lakóterültből 
szükséges átsorolni, a tervezett 50%-os beépíthetőség a hatályos terv szerinti falusias lakóterületi 
besorolásban nem lehetséges. 

 
Kivágat a szerketi tervmódosításból 

 
A telek tulajdonos a területen mezőgazdasági terménytárolót, annak feldolgozására alaklmas épületet 
kíván elhelyezni, telephelyet létesíteni, a terület gazdasági – kereskedelmi és szolgáltató terülebe 
szükséges átsorolni. A kívánt fejlesztés az adott területfelhesználáú területen megvalósítható. 
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A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

 
A módosítás során a 199 hrsz-ú telek önálló övezetként kerül szabályozásra, új 07108 övezeti 
sorszámmal, gazdasági – kereskedelmi és szolgáltató övezet (Gksz) lesz. 
 
Az új gazdasági – kereskedelmi és szolgáltató övezet építési paraméterei az alábbiak szerint kerülnek 
rögzítésre: 
 
O oldalhatáron álló beépítési mód 
50 maximális beépíthetőság (50%) 
30 minimális zöldfelületi arány (30%) 
7,5 maximális épületmagasság (7,5m) 
4 000 minimális kialakítható telekméret (4 000m2) 
 
A szabályozási terven az épület biztos elhelyezhetősége érdekében építési helyrögzítendő. 
 
A telek északi telekhatára felől oldalhatáros a beépítés, a déli és nyugati telekhatárok felől a falusias 
lakóövezettől való elválasztás érdekében a telekhatárok mentén 5-5 m széles telken belüli ültetési 
kötelezettség kerül rögzítésre, melynek területét három szintes növényzettel szükséges kialakítani. 
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Kivágat a szabályozási tervjavaslatból 

 
A hatályos HÉSZ 65.§-a tartalmazza a részletes övezeti előírásokat. 
 
Az új övezetre vonatkozóan az alábbi előírásokat szükséges rögzíteni: 
 
A HÉSZ 65. §-a kiegészül az alábbi 07108sz övezet részletes előírásaival: 
 

7108 Az övezetben bűzzel, zavaró szag és hanghatással való rendeltetés nem helyezhető el,. Az övezetben 
tároló épület, raktár elhelyezhető. Az övezetben a saját szükséglet céljára szolgáló állattartás 
megengedett. 
Az övezetben az SZT terven rajzosan jelölt ültetési kötelezettség területét háromszintes 
növénytelepítéssel kell kialakítani.  
Az övezetben a HÉSZ 12. sz. mellékletében foglaltaktól eltérően az övezetben az építési hely az SZ-
J1/M szabályozási tervlapon rajzosan jelölt egyedi építési hely szerint értelmezendő és 
kialakítandó. 

 
A telek kiépített közlekedési kapcsolattal rendelkezik, keleti oldalán kapcsolódik a 08/3 hrsz-ú 16m 
szabályozási szélességű kiszabályozott úthoz. 
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Telepítési tanulmány Csepreg 199 hrsz-ú telek falusias lakóterületből  kereskedelmi szolgáltató területbe 
sorolására. 
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8. 1654 hrsz-ú terület területfelhasználásának módosítása  

 
Az eltérő vélemények egyeztetése tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően a módosítási pont törlésre 
kerül a végső szakmai véleményezési dokumentációból. 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
4.1. Közlekedés 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Jelen településrendezési terv közlekedési munkarészének készítésekor a helyszín vizsgálatának 
eredményeiből és a hatályos településrendezési tervek közlekedésfejlesztési munkarészeiből indultunk 
ki. 
A hatályos rendezési terv kitér a település külső, nagytérségi és szomszédsági közlekedési kapcsolataira, 
a belső közúthálózat szerkezetére és annak fejlesztésére, tárgyalja a keresztmetszeti elrendezéseket, 
vizsgálja a járműtárolás és járműellátás módjait, tárgyalja a kerékpáros és gyalogos közlekedéshálózat 
fejlesztési lehetőségeit. 
A most készülő településrendezési tervi módosítás során mindezeket tiszteletben tartjuk, ezeken 
lehetőség szerint ezeken nem változtatunk. 
 

1. A Kossuth Lajos és Nádasd Ferenc utcák közé beékelődő 591, 592, 593 hrsz.-ú, falusias 
lakóterületbe sorolt telkek terület felhasználásának megváltoztatása úgy, hogy azok a 
szomszédos, intézményi területbe kerüljenek besorolásra. 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

2. A temető északi irányú bővítésének lehetővé tétele a szomszédos, 0334/5, 0334/20, szükség 
szerint a 0334/6 hrsz.-ú telkek igénybe vételével.  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

3. Csepreg 0209/1 hrsz terület Gksz-ből Lf-be történő átsorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

4. A kertes mezőgazdasági területekre, így a védett Szőlőhegy városrészre vonatkozóan a hatályos 
tervben előírt beépíthetőség növelhetőségének vizsgálata. 
A tervezett módosítás a szabályozási tervet érinti. 

5. 048/4 hrsz-ú terület bányaterületből különleges napelempark területbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

6. 061/4 hrsz-ú terület mezőgazdasági területből bányaterületbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

7. 199 hrsz-ú földrészlet beépítési szabályainak vizsgálata. (beépítési % növelése 50%-ra, illetve 
beépítési magasság növelése 7,5m-re.  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

 
A tervezett módosítások megvalósulása esetén azok várható közlekedési hatásai a következők: 
 

1. A hatályos terv szerint az ebben a pontban jelölt területegység ma falusias lakóterületbe sorolt, 
(Lf) és szomszédos az óvoda telkével. Az óvoda területének bővítése érdekében az érintett 
területet intézményi területbe (Vi) soroljuk át. Amennyiben az érintett terület része lesz az óvoda 
telkének, az esetben ennek a tervezett módosításnak nem lesz hatása a meglévő és tervezett 
közlekedéshálózatra. 

 
2. Ez a pont a temető északi irányú bővítését teszi lehetővé a vele szomszédos telkek igénybe 

vételével. Amennyiben az érintett terület része lesz a temető telkének, az esetben ennek a 
tervezett módosításnak nem lesz hatása a meglévő és tervezett közlekedéshálózatra. 
Későbbiekben, amennyiben a temető bővítése megtörténik, szükség lesz az OTÉK 42.§-ban 
előírt többlet parkoló biztosítására. 

 
3. Az ebbe a pontba jelölt módosítás végrehajtásakor az érintett telek gazdasági területből (Gksz) 

falusias lakóterületbe (Lf2) kerül átsorolásra. 
Az ebben a pontban tervezett beavatkozás a településrész külső közlekedési kapcsolataiban, a 
belső utcahálózati rendszerében igényel módosítást. 
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4. Ebben a módosítási pontban a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó beépíthetőség 
növelhetőségének vizsgálata. történik. .A tervezett módosítás csak az ide vonatkozó 
szabályozási előírásokat érinti, a tervezett módosításnak nincsenek közlekedést érintő hatásai. 

 
5. Ebben a pontban a 048/4 hrsz-ú terület bányaterületből különleges napelempark területbe való 

átsorolása történik. A módosítással érintett terület közúti feltárására a 047. hrsz-ú, ma 
mezőgazdasági utat önkormányzati útként, kell kiépíteni. A 047. hrsz-ú út a  8624. jelű, Újkér-
Horvátzsidány összekötő útból ágazik ki az 5+925 kmsz-nél és egy 870 méter hosszúságú 
egyenes szakasszal éri el a módosítással érintett területet. Az út ma mezőgazdasági területeket, 
illetve bánya területeket tár fel. A hatályos településrendezési terv az úttal érintett szakaszon a 
mezőgazdasági használat helyett bányaművelési ágat jelöl. 
A tervezett beavatkozásnak a belső utcahálózati rendszert nem érinti, a település külső 
közlekedési kapcsolatait meghatározó közlekedési elemekre nem mérhető a hatása. 

 
6. Ez a módosítási pont 061/4 hrsz-ú telek általános mezőgazdasági területből (Má) különleges 

beépítésre nem szánt bánya területbe (KB) való sorolását tartalmazza. A módosítással érintett 
területet DK-i oldalán határos a 8624. jelű, Újkér-Horvátzsidány összekötő úttal. A módosítással 
érintett területen, akárcsak az országos mellékút szelvényezés szerinti bal oldalán 
kavicsbányászat lesz. A módosítással érintett terület közúti feltárását a vele határos 8624. jelű, 
Újkér-Horvátzsidány összekötő út biztosítja, melyhez a már meglévő, mezőgazdasági úti 
csomópontnál, az 5+925 kmsz-nél lehet csatlakozni. A tervezett beavatkozásnak a belső 
utcahálózati rendszert nem érinti, a település külső közlekedési kapcsolatait meghatározó 
közlekedési elemekre nem mérhető a hatása. 

 
7. Ebben a módosítási pontban a Répce folyó - Rákóczi F. u.- 08/3 és a 210 hrsz-ú út által határolt 

lakótömbben lévő 199 hrsz-ú falusias lakóterületbe (Lf) sorolt telken a tulajdonos kérésére 
épületmagasságot kívánnak növelni. A tervezett módosítás csak az ide vonatkozó szabályozási 
előírásokat érinti, a tervezett módosításnak nincsenek közlekedést érintő hatásai. 

 
 
KÜLSŐ KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK 
 
A módosítással érintett területek közlekedési kapcsolatait, kapcsolódásukat a települési belső 
úthálózathoz, kapcsolódásukat a térségi kapcsolatokat biztosító, meglévő közlekedéshálózatokhoz – 
többek között a 8624. jelű, Újkér-Horvátzsidány  országos mellékúthoz, összekötő úthoz – továbbra is 
a hatályos településrendezési tervben rögzítettek szerint, változatlan formában szerepeltetjük. A jelen 
módosítások nem változtatják meg a település külső közlekedési kapcsolatait biztosító mellékutak 
hatályos szabályozási tervben rögzített vonalát, területét. Mivel a hatályos településrendezési tervben 
rögzítettekhez képest a terület-felhasználásban jelentős változás nem lesz, így a jelzett módosítások a 
hatályos rendezési tervekben jelölt fejlesztésekből eredő többletforgalmakon túli 
forgalomnövekménnyel nem számol. A jelen módosítások megvalósításának érdekében a hatályos 
településrendezési tervben rögzített, külső, térségi közlekedési kapcsolatokat biztosító közúthálózat 
változatlan formában megtartható. 
Megállapítható, hogy a hatályos rendezési tervben rögzítettekhez képest, jelen településrendezési 
módosítás a külső közlekedési kapcsolatokban nem okoz változtatást. 
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BELSŐ KÖZÚTHÁLÓZAT 
 
A tervezett módosítások a város belső közúthálózatán, az egyes módosítással érintett területeket feltáró 
közúti hálózaton változtatást nem igényel. A jelen módosítás során újabb beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. A ma hatályos szabályozási tervben jelölt úthálózat mind geometriai kialakítása, mind 
forgalmi kapacitásában képes a jelzett módosítások közlekedési feltárására. 
 
KERESZTMETSZETI ELRENDEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGEK 
 
Ezen egymással szorosan összefüggő dolgokat értelemszerűen egy fejezetben célszerű tárgyalni. A 
módosítással érintett lakóterületi, illetve különleges területeket feltáró utak szabályozási szélességén, 
keresztmetszeti elrendezésén a hatályos településrendezési tervben már megadott elrendezésekhez 
képest nem változtattunk. 

 
KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
 
A hatályos rendezési terv a közforgalmú közlekedés vizsgálatánál, és az abból következő fejlesztéseknél 
a jelen tervezési területeket lakó, illetve gazdasági területekként vette figyelembe. Jelen módosítás során 
új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, a tervezett módosításnak lakos szám növekedését, 
így többlet utasforgalmat nem eredményez. Ennek okán jelen módosítás során a hatályos 
településrendezési terv közforgalmú közlekedést érintő megállapításain, tervezett fejlesztésein nem 
változtattunk. 
 
JÁRMŰTÁROLÁS, JÁRMŰELLÁTÁS 
 
A járműtárolás a módosítással érintett területeken belül megoldott, és megoldható. A járműtárolásban a 
hatályos rendezési tervhez képest alapvető változást nem terveztünk. 
 
KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
 
A hatályos településrendezési terv kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos megállapításai ma is 
helytállóak. Jelen módosítások miatt a hatályos rendezési tervben rögzítettektől nem szükséges eltérni. 
A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei továbbra is az utcákat kísérő járdák rendszere maradnak. 
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4.2. Közműellátás 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos 
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. Jelen módosítások során többlet lakó, gazdasági 
terület nem került kijelölésre, a tervezett lakóterületi ingatlanok száma nem emelkedik. A vizsgált, 
módosítással érintett lakóterületek és különleges területek közművi ellátására a forrás oldali kapacitások 
továbbra is rendelkezésre áll. Megállapítható, hogy a módosítással érintett területeken a már kiépített 
hálózatokhoz csatlakozva a teljes közműellátás biztosítható. 
Jelen településrendezési terv készítése során a már korábban elhatározott településfejlesztési 
elhatározásokat hozzuk szinkronba egymással, azok megvalósítását ütemezzük, vagyis jelen terv 
készítése során nem kerültek kijelölésre olyan újabb beépítésre szánt területek, melyeket a korábbi 
tervek ne tartalmaztak volna. Mindezekből következik, hogy a közmű-üzemeltetők felé a korábban 
jóváhagyott fejlesztési tervekben jelölteken túl többlet igény nem keletkezik, viszont az egyes fejlesztési 
ütemek végrehajtásakor, - egyes esetekben azt megelőzően – a már korábban jelzett közműfejlesztéseket 
meg kell valósítani, illetve a forrás oldalról, vagy a fogadó oldaláról meg kell vizsgálni, hogy a 
kapacitások – már, vagy még - rendelkezésre állnak-e. 
A város az infrastrukturális elemek elérhetősége szempontjából az országos átlaghoz képest kedvező 
adottságú. Rendelkezik ivóvíz bázissal, melyre kutakat telepítettek, a városban szennyvíztisztító telep 
működik, a város közigazgatási területét élő vízfolyás, a Répce metszi át, mely természetes befogadó is. 
A város lakósságának száma az elmúlt években csökkent, és a terv távlatában sem számolunk jelentős 
létszám növekedéssel. Elérendő cél a lélekszámnak legalább jelenlegi szinten tartása, vagyis a fogyás 
megállítása. Ebből következik, hogy a lakósági fogyasztás oldaláról jelentős többlet igények nem 
keletkeznek, így a forrás oldal felé ebből a szektorból többlet igény nem irányul, amiből az következik, 
hogy az infrastrukturális hálózatok esetében azok teljes mértékű kiterjesztése, illetve /és főleg/ azok 
minőségének javítása a cél. 
A leendő beruházóknak lehetősége van a tervezett lakóterületi fejlesztések teljes körű közműellátására, 
mind az energia- mind a vízi közművek tekintetében. A felmerülő többlet közműigények mértéke nem 
haladja meg azt a szintet, mely igényelné a meglévő települési közhálózat bővítését. 
 
VÍZI KÖZMŰVEK 
 
Ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés 
 
A jelen módosítások során a lakóterületet érintő tervezett változások, mint például épületmagasság 
emelés, lévén, hogy csak egy-egy telket érint, mérhető mennyiségű többlet ivóvíz fogyasztást, többlet 
szennyvízkibocsátást nem eredményez. Szintén nem eredményez többlet ivóvíz fogyasztást, illetve 
többlet szennyvízkibocsátást a gazdasági területből lakó területbe való átminősítés. Ezek a belterületi 
módosítások már teljes közművi ellátottságú területeken vannak, így azokhoz a közműhálózatok 
kiépítése már korábban megtörtént. A tervezett különleges területfelhasználású területek közül a temető 
bővítése a temető mai közművi ellátásának telken belüli továbbvezetésével megoldható. A külterületre 
eső bánya, illetve napelempark esetében vízi közművel való ellátásra nincs szükség. Megállapítható, 
hogy a forrásoldali kapacitás mind a mai ellátást, mind a tervezett fejlesztések ellátását képes biztosítani. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a jelen módosítással érintett lakóterület és különleges 
területi fejlesztéseket is magába foglaló egészre vizsgálta a felszíni vízrendezéssel összefüggő 
adottságokat és teendőket, a csapadékvíz elvezetést. A módosítással érintett területek teljesen sík 
felszínű, a lakóterületi módosítások már meglévő beépített területekre esnek, a külterületiek ma 
többnyire mezőgazdasági használatúak, szántók. 
A módosításokkal érintett már meglévő lakóterületi egységeken a csapadékvizet az útburkolatot kísérő 
nyílt árkokba gyűjtik. A település ezen területi egységein a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat a 
felszínre jutó, összegyűjtött vizeket elszikkasztja, vagy elvezeti a befogadókba. 
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A módosítással érintett lakóterületek esetén az egyes ingatlanoknál megfontolásra javasoljuk az 
úgynevezett szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell gyűjteni 
szintszabályozásos gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba és ez a víz egyszerű mechanikus szűrést 
követően felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb. Ezzel a módszerrel komoly 
megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz összegyülekezési ideje, és így 
némiképpen tehermentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
ENERGIAELLÁTÁS 
 
A módosítással érintett lakóterületek, energiaellátása teljes körű, az érintett területegységen 
rendelkezésre állnak a vezetékes energiahálózatok. A külterületre eső, tervezett különleges 
területfelhasználású területek csak villamosenergia ellátást igényelnek. 
A tervezett lakóterület közhálózati energia ellátása nem okoz mérhetően nagyobb többletenergia 
felhasználást, a szolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések alapján a térségében a lakosság számára a 
közvezetékes energia biztosítható, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. Ezek közvetlenül a 
módosítással érintett területeken már rendelkezésre állnak. 
 
Villamosenergia ellátás 
 
A módosítással érintett lakóterületek elektromos energia ellátását, az ide tervezett fejlesztések várható 
elektromos energia igényét a hatályos terv készítése során felmérték és a fejlesztések ellátására 
megoldást javasoltak. A rendezési terv készítése óta eltelt időszak alatt az elektromos energia ellátás 
rendszerében jelentős változások nem történtek, illetőleg a fejlesztések, a hálózat bővítése a rendezési 
tervben meghatározottak szerint valósult meg. Jelen módosítás során továbbra is mértékadónak tekintjük 
a hatályos rendezési terv megállapításait és javaslatait. A külterületre eső, módosítással érintett 
különleges területfelhasználású területeknek a tervezett területhasználathoz csak villamos energiára van 
szükségük, melyek már rendelkezésre állnak. 
 
Gázenergia ellátás 
 
Vezetékes gáz gerincvezetéke 1993 nyarára épült ki a településen, a Répcelak-Sopron fővezetékhez, 
illetve az újkéri gázátadóhoz csatlakozva. A települést ellátó nagyközépnyomású földgázvezeték Újkér 
felől, a 8624 jelű összekötőút mentén érkezik Csepreg ÉK-i részébe telepített KS-1-60 C típusú 
nyomásszabályzó állomásra. A gázfogadótól indul a település középnyomású földgázelosztó hálózata,  
A település külterületén vezetett nagyközépnyomású gázvezeték védőtávolsága 9-9 méter. 
A tervezett új lakóterületi egységek gázellátását, valamint a gazdasági területek gáz energia 
szükségletének kielégítését a már meglévő, üzemelő középnyomású gázvezeték hálózat egyszerű 
lineáris kiterjesztésével lehet biztosítani. 
A módosítással érintett lakóterületek vezetékes gázellátását, földgázellátása biztosított, rendelkeznek 
kiépített hálózattal, melyekre való csatlakozással, annak továbbépítésével a várható igények 
kielégíthetők. A többlet gáz energia igény kielégítésére – hasonlóan a villamosenergia ellátáshoz – a 
forrásoldali kapacitások rendelkezésre állnak. 
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Külterületi módosítások meglévő energia vezetékei     Forrás: E közművek 
      Módosítással érintett területek 
 

elektromos vezeték   
gáz  vezeték   

 
Megújuló energiák 
 
A módosítással érintett területegységgel szomszédos lakóterületeken már ma is jellemző a megújuló 
energiaforrások, például a napenergia felhasználása.  Egyre szélesebb körben terjed a napkollektorok, 
napelemek használata, melyek telepítésére kedvezőek a módosítással érintett településrészek adottságai. 
 
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
Csepreg a szomszédos Bük városával alkot közös távbeszélő-hálózatot. A város telefonos hálózata teljes 
egészében kiépült. A településen lévő Magyar-Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési eszközök 
felhasználásával a fejlesztési területek elláthatók vezetékes rendszerű távközléssel. A város területén 
lévő vezetékes távbeszélő hálózat földalatti és légvezetékes szakaszokból áll. A község területe teljes 
lefedettséggel rendelkezik. 
A rendelkezésre álló, kiépített közhálózati csatlakozásról a módosítással érintett területen belül kiépített 
hálózaton keresztül biztosítható az egyes igénylő helyek ellátása. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
Mint bárhol-máshol, Csepreg város közigazgatási területén is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték 
nélküli mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a módosítással érintett területeken a 
vezeték nélküli hírközlési szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak vételi lehetőséget. Vezeték 
nélküli közcélú hírközlési létesítmény elhelyezését, antenna telepítését az érintett területeken a vezeték 
nélküli szolgáltatók nem terveznek, ezeken a területeken ilyenek számára helyet nem biztosítottunk. 
 
MŰSORSZÓRÁS 
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Csepreg város területén már korábban kiépítették a kábel TV hálózatot. A jelen módosítással érintett 
lakóterületek már rendelkeznek vezetékes műsorszórás vételére alkalmas hálózattal, mely továbbra is 
igénybe vehető  
Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok közös 
nyomvonalú föld-alatti vezetéssel történő építése. 
 
KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
 
Csepregen a szilárd háztartási hulladékot 1982-től gyűjtik rendszeresen. A nyolcvanas években a helyi 
költségvetési üzem, majd a büki Parkom Bt. illetve Városgazda Kft. közreműködésével. Akkor Phare 
támogatással térségi hulladék-lerakó helyet alakítottak ki Csepreg és Tormásliget közötti területe, 
melyet Répcesík Regionális Hulladéklerakó telepnek neveztek. Tulajdonosa akkor a Rekultív 
Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft, és a Fertőszentmiklósi Üzem volt. 
A jelenlegi szolgáltató a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. A vele kötött megállapodás a hulladékkezelés hosszabb távú rendezettségét biztosítja. 
A jelen módosítással érintett területen a keletkező kommunális hulladékok elszállítása a városi 
rendszerhez kapcsolódva megoldható. 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A kommunális és a szelektív hulladék kezelésére az 
STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-t jelölte ki fővállalkozóként az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A vállalat 2018-tól Győr-Moson-Sopron 
megyében 47 településen, Vas megyében 213 településen látja el ezt a feladatot. 
A cég tulajdonosa a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 100%-os tulajdoni 
hányaddal. A vállalat fő tevékenysége a kommunális hulladékgyűjtés, de folyamatosan figyelemmel 
kíséri a jelentkező igényeket és tevékenysége a hulladékgyűjtés majd minden területére kiterjed. 
A kommunális és szelektív hulladékgyűjtésen kívül zöldudvarok működtetésével, lomtalanítással, 
lombhulladék kezeléssel, szelektív gyűjtőszigetes visszagyűjtéssel, lerakó és átrakó állomások 
üzemeltetésével és a hozzá tartozó adminisztrációs feladatokkal foglalkoznak. 
Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna) 
 

 
 
A városban 2019 év folyamán az elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 1052 tonna volt, 
ami 318 kg/főt jelent. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az országos, illetve megyei 
adatokkal összehasonlítva átlagosnak tekinthető. 
A különleges területfelhasználású területeken keletkező ipari hulladék tárolását, szállítását a területen 
működő vállalkozásoknak a terület egészére vonatkozóan összehangoltan, egységesen maguknak kell 
végezni. 
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Főépítészi tartalom meghatározás 
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Tartalom meghatározás Csepreg Város településrendezési tervének módosításához 
Rp.I.263-5 munkaszámú eljárás 

 
A megalapozó vizsgálat tartalmi elemeinek meghatározása 

 
Csepreg Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§, 
valamint 5. §, 9.§ és 11.§-ában előírtaknak megfelelően a tartalmi elemek tekintetében az alábbi 
javaslatot teszem: 
 
A módosítás összefoglalása: 
 
A módosítás a település több részét érinti. 
Csepreg Város Képviselő-testülete településrendezési tervei módosítását határozta el. 
 
Csepreg város településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
módosítása az alábbiak szerint: 
 

1. A Kossuth Lajos és Nádasd Ferenc utcák közé beékelődő 587/1, 588, 591, 592 és a 593 hrsz.-ú 
falusias lakóterületbe sorolt telkek egy részének terület felhasználásának megváltoztatása úgy, 
hogy azok a szomszédos, intézményi területbe kerüljenek besorolásra. 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

2. A temető északi irányú bővítésének lehetővé tétele a szomszédos, 0334/5, 0334/6,0334/7, 
0334/8, 0334/9 telkek egy részének és a 0334/20 hrsz.-ú telek egészének igénybe vételével.  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

3. Csepreg 0209/1 és a 0209/11 hrsz-ú telkek egy részének Gksz-ből Lf-be történő átsorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

4. A kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan a hatályos tervben előírt beépíthetőség 
növelése 
A tervezett módosítás a szabályozási tervet érinti. 
 

5. 048/4 hrsz-ú terület egy részének bányaterületből különleges napelempark területbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 

6. 061/4 hrsz-ú terület mezőgazdasági területből bányaterületbe sorolása 
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
 

7. 199 hrsz-ú földrészlet beépítési szabályainak módosítás (beépítési % növelése 50%-ra, illetve 
beépítési magasság növelése 7,5m-re)  
A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet is. 
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A megalapozó vizsgálat tartalmi elemei: 
 

1. Előzmények, tervezési program 
- lakossági és önkormányzati igények 

2. Hatályos településrendezési terv bemutatása 
- szerkezeti terv 
- szabályozási terv 
Hatályos területrendezési tervek vizsgálata 
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény szerinti övezetek vizsgálata Csepreg város kapcsán 
- Vas Megye Területrendezési Terv Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (II.15) rendeltével 

jóváhagyott Területrendezési Tervének övezeteinek vizsgálata Csepreg Város kapcsán 
3. Rendezési tervmódosítási javaslatok 

- helyzetfeltáró munkarész a tervezéssel érintett területre 
- közlekedési és közmű alátámasztó munkarászek 
- a településrendezési terv módosításának oka és célja 
- a tervezési feladat ismertetése 
- a szerkezeti és szabályozási terv módosítása  

  
A vonatkozó kormányrendeletben rögzített, előzőekben nem szereplő tartalmi elemek vizsgálata 
elhagyható, mivel azok a módosítás szempontjából nem minősülnek relevánsnak.  
 
 
Csepreg, 2021. december 20. 

 
 

megbízott önkormányzati főépítés
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül I. 
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül II.
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül III. 
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén belül IV.
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Módosítási területek elhelyezkedése a telelpülés közigazgatási területén 
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