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1. ELŐZMÉNYEK , TERVEZÉSI PROGRAM  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét a 
62/2012. (VI. 21.) számú Önkormányzati határozattal, a helyi építési szabályzatot a 6/2012. (VI. 
22.) rendeletével állapította meg. 
 
A településrendezési terv módosításának helye, oka és célja: 
 
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi kezdeményezésre 
településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.  
A módosítással érintett terület Kópháza belterületén, a „Sipkolje” településrészen található. Az 
érintett terület a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasúttal párhuzamosan futó Béke utcától, illetve 
az egyenes folytatásában lévő 02/2 hrsz-ú mezőgazdasági úttól délnyugatra eső, az Ikva irányába 
lenyúló kertek, szőlők sávját foglalja magába, a határoló 1134/10 hrsz-ú mezőgazdasági útig, a 
mai Béke utcai beépítésektől a kertek területén már belterületként lejegyzett 1134/9 hrsz-ú 
telekkel bezárólag. 
A módosítás oka az a tulajdonosi szándék, mely szerint az érintett területen már nem kívánnak 
kertgazdálkodást folytatni, hanem lakóterületként kívánják felhasználni. 
A rendezési terv módosításának célja az, hogy az erre a területre vonatkozó előírások változzanak 
meg oly módon, hogy ott lakótelkeket lehessen kialakítani, illetve lehessen beépíteni. 
 

  
 

Kivonat a hatályos településrendezési terv szabályozási tervlapjából 
 
2. A TERVEZETT BEAVATKOZÁS  
 
A módosítással érintett területet a hatályos szabályozási terv mezőgazdasági övezetbe sorolja, 
azon belül is sajátos használata szerint kertgazdálkodási övezetbe. Ennek egyik indoka az volt, 
hogy az érintett terület a településen nyilvántartott ökotop minősítés szerinti I. osztályú borszőlő 
termesztésre kiváló adottságú területbe sorolt. 
 
 

módosítással érintett terület 
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Tulajdonosi kezdeményezésre – mivel az érintett területen már nem termelnek szőlőt, a tőkék 
kivágásra kerültek – a mai beépítés határától az egyébként már belterületi besorolású 1134/9 
hrsz-ú telekkel bezárólag már megszüntették a szőlő kataszteri lefedettséget. /ld. terviratok/  
 
Az 1997 évi LXXVIII. törvény 7.§  (3) bekezdés e) pontja szerint 
 
„e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, 
amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.” 
 
Kópháza település múlt-századi fejlődése során kétpólusú településsé vált. A hajdani Kópházától 
északra, az Ikva menti malom környezetében kiépült Kiskópháza. A ma hatályos 
településrendezési terv Kiskópháza településrészen nem jelölt ki új falusias beépítési övezetbe 
sorolt területet. 
  
Jelen beavatkozás során olyan változtatásra tettünk javaslatot, mely a tulajdonosok 
telekhasználati szándékának megfelelően falusias beépítésű területet jelöl ki, és amely az igények 
szerinti családi házas beépítést teszi lehetővé Kiskópháza területén. 
 
Az érintett terület feloszthatóságára, beépíthetőségére több beépítési változatot is kidogoztunk, 
melyeket a tömb tulajdonosai és a Képviselő-testület megismerhettek és kiválasztásra került a 3. 
számú változat. 
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1. számú változat 

 
Az 1. számú változatban a tervezett gyűjtőút felől, illetve a területsávot határoló két, ma 
mezőgazdasági út irányából jelöltünk lakótelkeket. A mezőgazdasági út helyére tervezett 
kiszolgáló utakat a tervezési terület határán végfordulóval láttunk el. 
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2. számú változat 

 
A 2. számú változatban szintén a tervezett gyűjtő út felől adtunk telekfeltárást, illetve a terület 
DK-i oldalán a mai mezőgazdasági utak helyén kialakítandó kiszolgáló utakat kötöttük össze a 
tervezett gyűjtőúttal párhuzamosan futó kiszolgáló úttal és innen adtunk telekkiszolgálást. 
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3. számú változat 

 
A 3. számú változatban a javasolt lakótelkek kiszolgálása a területsávot határoló két 
mezőgazdasági út helyén kialakítandó kiszolgáló utakról, illetve a Béke utca felől történik. A 
kialakítandó kiszolgáló utakat a beépítésre szánt terület határánál végfordulóval láttuk el. 
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Az elfogadott változatban változatlan formában megtartottuk: 
- a területen átvezető, a Kossuth Lajos utcát a Béke utcával összekötő tervezett gyűjtőút 

érintett szakaszát, a hatályos szabályozási tervben megszabott szabályozási 
szélességével, 

- a Béke utca érintett szakaszát a hatályos szabályozási tervben szereplő szabályozási 
szélességével,  

- a tervezett gyűjtőúttól ÉNy-ra eső 1134/10 hrsz-ú út kibővítésével kialakuló tervezett 
kiszolgáló utat, annak a hatályos szabályozási tervben jelölt tervezett vonalát és tervezett 
szabályozási szélességét, 
 

A hatályos szabályozási tervhez képest módosítást javasoltunk: 
- a 02/2 hrsz-ú utat is magába foglaló tervezett kiszolgáló út jelen módosítással érintett 

szakaszán, 
- a gyűjtőúttól DK-i irányba eső, 1134/10 hrsz-ú út, jelen módosítással érintett szakaszán, 

Mindkét tervezett, felbővítésével létrejövő kiszolgáló út esetében egyoldali kiszolgálású, 14 
méter szabályozási szélességű úttal számoltunk. Mindkét út esetében a módosítással érintett 
terület DK-i lezárásánál végfordulókat terveztünk. 
 
A módosítással érintett területre vonatkozó javasolt telekalakításnál törekedtünk arra, hogy az a 
lehető legjobban alkalmazkodjon a mai telekviszonyokhoz, illetve a szomszédos lakóterületen 
kialakult építési telkek meglévő és a hatályos rendezési tervben rögzített paramétereihez. 
A módosítással érintett területen az alakítható telkek legkisebb szélessége 16 méter, illetve a már 
kialakult állapot. A telekmélységét a szabályozási tervlapon jelölten adtuk meg, amely a területet 
feltáró két kiszolgáló út közötti területsáv felezéséből adódik.  
 
A módosítással érintett területen a hatályos szabályozási tervben a szomszédos lakóterületre is 
vonatkozó beépítési paramétereket alkalmaztuk, ami oldalhatáron álló, falusias beépítést jelent 
30%-os maximális beépíthetőséggel, minimum 50%-os zöldfelülettel, és maximum 4,5 méteres 
építménymagassággal.  
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3. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

Országos Területrendezési Terv 

 

 
 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
 

A tervezett módosítás nem ellentétes az OTRT megállapításaival  
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 

 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve (MTrT) Térségi szerkezeti terve a 
módosítással érintett területet mezőgazdasági térségbe sorolja, a 8. sz. vasút mai, érintett 
szakaszát Nagycenk és Sopron között megszünteti. 
 
A 2003. évi XXVI. törvény III. Fejezet 6.§ (1) bekezdés b) pontja tartalmazza: 
 
„a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;”  
 
Kópházán a nyilvántartás szerint 596 ha terület  tartozik a mezőgazdasági térség kategóriába. Az 
előírások szerint ennek legalább 85%-ban mezőgazdasági területbe kell maradni, vagyis a 
lehetséges eltérés 25%, azaz 149 ha. Jelen módosítás során lakó és közlekedési területi besorolást 
3,38 ha kapna, vagyis ezek a besorolások mértéke nem ellentétes a  megyei területrendezési terv 
előírásaival. 
 
 
 
 

Kópháza 
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MTrT Térségi szerkezeti terv (kivonat) 
 
A módosítás alá vont területet a MTrT hagyományosan vidéki települési térségbe sorolja.  
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 

 
 

Kivonat a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéből 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
Kópháza, jelen módosítással érintett területe az országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetébe esik. 
Megtartottuk a hagyományos telek méreteket és telekszerkezetet. Az építhető lakóházak 
elhelyezését, az épület paramétereit a szomszédos, kialakult állapotokhoz, épületekhez 
igazítottuk. 
 
A tervezett területfelhasználási és szabályozási változások nem ellentétesek a MTrT-ben 
foglaltakkal. 

módosítással érintett terület  
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

3.1. Településszerkezeti változások 
 

A hatályos településszerkezeti terv 
 

  
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 
A hatályos településszerkezeti terv a módosítandó területet kertgazdálkodási mezőgazdasági 
övezetbe sorolja. Az érintett területen átvezet a Kossuth Lajos utca-84. számú főút-8526. jelű 
mellékutat összekötő gyűjtőút. 
A módosítással érintett terület beleesik az ökotop minősítés szerinti I. osztályú borszőlő 
termesztésre kiváló adottságú területbe. 
A módosítással érintett területet ÉK-ről határoló utak egyben a település közigazgatási határát is 
képezik Sopron Balf településrésze felé. 
A módosítással érintett terület falusias lakóterületi és az Ikva menti zöld terület övezetével 
határos. 
Kópháza közigazgatási területét csak egy rövid, mindössze 500 méteres hosszban metszi a 8. 
szémú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal. a területrenrendezési tervek avonal érintett szakasznak 
megszűnésével számol és a hatályos településszerkezeti terven is a vonal megszüntetését jelöli. 
A lakóterület fejlesztéssel szomszédos  soproni területen húzódó  8. számú vasútvonalon is 
„megszűnő vasúti vonalszakasz” megnevezés szerepel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

módosítással érintett területek   
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A módosított településszerkezeti terv 
 

 
 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
 
A módosítással érintett kertes mezőgazdasági területen a területfelhasználási kategória falusias 
lakóterületre változik. Ezen a területen megszűnt az ökotop minősítés szerinti I. osztályú borszőlő 
termesztésre kiváló adottságú területbe sorolás, melynek határát a NÉBIH ide vonatkozó 
határozatának megfelelően módosítottunk. /ld. terviratok/ 
A módosítással érintett lakóterületen továbbra is átvezet a tervezett gyűjtőút. 
A lakóterület fejlesztéssel érintett területet jelen módosítás beépítésre szánt területbe, belterületbe 
jelöli. 
A felhagyásra kerülő 8. számú vasút területét a vele szomszédos területtel megegyezően, annak 
kiterjesztéseként erdő területbe soroltuk. /a vonal mindkét irányú folytatása Sopron közigazgatási 
területére esik és Sopron város szerkezeti terve a felhagyott vonalszakaszt erdő területbe sorolta/ 
  

3.2. SZABÁLYOZÁSI TERVI VÁLTOZÁSOK  
 
A ma hatályos szabályozási terv a módosítással érintett tömböt több övezetre osztotta: 
 

- A ma meglévő Béke utca folytatását a vasúti átjáróig mellékútként jelöli és az érintett 
szakaszon kétoldali közterület szélesítést tartalmaz. 

- A 8526. jelű Kópháza-Balf mellékút vasúti átjárótól déli irányú folytatását gyűjtőútnak 
jelöli 22,0 méteres szabályozási szélességgel. 

- A Béke utca keleti irányú folytatását mezőgazdasági útként a kialakult szélességig 
folyamatosan csökkenő szabályozási szélességgel. 

- Az 1134/10 hrsz-ú utat a két övezetbe sorolta: 
• a tervezett gyűjtőúttól Ny-ra Lu lakóterületi kiszolgálóútba 18-22 méteres 

szabályozási szélességgel 
• a tervezett gyűjtőúttól Ny-ra KÖu Mg mezőgazdasági útnak meglévő, megmaradó 

szabályozási szélességgel 

módosítással érintett területek   
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- A két mezőgazdasági út közötti területsávot kertes művelésű mezőgazdasági területbe 
sorolja. 

- A területen felett húzódik a 1134/10 hrsz-ú mezőgazdasági úttól váltakozó távolságra egy 
20kV-os elektromos légvezeték 2x7,0 méteres védőtávolsággal. 

 

 
 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből I (belterület) 
 

módosítással érintett terület   
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből II (külterület) 
 

Jelen módosítás során a tömbre vonatkozó szabályozási tervi előírásokon a rögzített célok 
elérése érdekében az alábbi módosításokra van szükség: 

- A 02/2 hrsz-ú és 1134/10 hrsz-ú mezőgazdasági utak, tervezett gyűjtőúttól DK-re eső, 
módosítással érintett szakaszai Lu lakóterületi kiszolgáló út övezeti besorolást kapnak. A 
tervezett kiszolgáló utak szabályozási szélessége 14,0 méter. 

- A módosítással érintett területen az Mk2 kertgazdálkodási övezetbe eső telkek falusias 
lakóterület övezeti besorolást kapnak, 30%-os megengedett beépíthetőséggel, legalább 
50%-os zöldfelülettel. Az épületeket oldalhatáron kell elhelyezni, a megengedett 
építménymagasság 4,5 méter lehet. Az alakítható telkek mérete: 
• a külterületi hrsz-úak esetében: a szélesség legalább 16,0 méter, a hosszúság a 

szabályozási terven jelöltek szerint. 
• a belterületi hrsz-úak esetében: a szélesség kialakult, a hosszúság a szabályozási 

terven jelöltek szerint. 
- Az előkerti építési hely határát a vasút felőli oldalon a vasúti zaj határán túlra jelöltük ki. 

/bár számoltunk a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vonal érintett szakaszának 
megszűnésével, de annak várható időpontja bizonytalan, az építési szándék viszont erős 
így nem tudható mennyi ideig tart a zajjal terhelt ideiglenes állapot/  

  

módosítással érintett terület   
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Kivonat a módosított szabályozási tervből I (belterület) 
 

 
 

Kivonat a módosított szabályozási tervből II (külterület) 
 
 
 

módosítással érintett terület  

 

módosítással érintett terület   
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4. TERVEZÉSI FOLYAMAT  
 
A településrendezési tervek módosítása teljes eljárás keretében történik.  
 
Előzetes tájékoztatási szakasz 
Véleményezők és az előzetes vélemények összefoglalása  
 

 Államigazgatási szervek Vélemények 
 

További 
részvétel 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 

Kifogást nem emel. Igen 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  Győri Járási Hivatal , 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály és 
Természetvédelmi Osztály 

Kifogást nem emel. Igen 

3.  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály, Földhivatali osztály 

Kifogást nem emel. Igen 

4. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Nincs eltérő véleménye Igen 
5. Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Hivatal 
Észrevételt nem tesz Nem 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

Hozzájárul. Igen 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Kifogást nem él. 
 

Igen 

8. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal  Győri Járási Hivatal , 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály 

A módosításhoz benyújtott anyaggal 
egyetért. 

Igen 

9.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 

 Észrevételt nem tesz.  
 Kifogást nem emel. 

Nem 

10.  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatal 

 Észrevételt nem tesz.  
 Kifogást nem emel. 

Nem 

11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság 

 Kifogás, észrevétel nincs. Nem 

12. Vas Megyei Kormányhivatal  
Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 
Erdészeti Osztály 

Észrevételt nem tesz. Igen 

13.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Kifogást nem emel. Igen 

14. Miniszterelnökség 
Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkár 

Kifogást nem emel. Igen 
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 Szomszédos települések Vélemények További 
részvétel 

21. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal  Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda 

Kifogást nem emel Igen 

22. Sopron MJ város Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
vasútfejlesztés a 2014-2020-as tervezési 
ciklusban a nem támogatott projektek 
között szerepel 

Igen 

 
 Partnerek Vélemény Tervezői javaslat a vélemény 

elfogadásáról 
31 
. 

dr. Payrich András György A módosítást kezdeményezők 
meghatalmazottjaként a módosítást 
elfogadja 

 

32. Horváth Zoltán Felveti ingatlanjának érintettségét A telken átvezető utat a hatályos 
rendezési terv már tartalmazza. 

 
Az előzetes véleményezési eljárás alatt előzetes vélemény az alábbi helyekről nem érkezett, az 
eljárás további szakaszában véleményezőként nem vesznek részt és véleményük belegyezőnek 
tekintendő: 
 
Államigazgatási szervezetek közül: 
 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, tértivevény átvétele: 2016. 12.07. 

 
A szomszédos önkormányzatok közül: 
 

1. Harka Község Önkormányzata, tértivevény átvétele: 2016. 12.07. 
2. Nagycenk Község Önkormányzata, tértivevény átvétele: 2016. 12.07. 

 
A partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően közzétett dokumentációval kapcsolatban 
észrevétel, kifogás nem érkezett. dr. Payrich András György, a módosítást kezdeményezők 
meghatalmazottjaként a módosítást elfogadja. 
 
Kópháza község szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítási eljárásának 
további fázisában az alábbi államigazgatási szervek nem kívánnak részt venni: 
 
Államigazgatási szervezetek: 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
3. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala Légügyi Igazgatóság 
4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
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JELENLEGI ÁLLAPOT  

 
A módosítással érintett terület Kópháza település Kiskópháza településrészének ÉK-i részén, a 
„Sipkolje” elnevezésű, a vasúttal párhuzamosan elnyúló szőlős, kertes területen található. 
Az érintett terület a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasúttal párhuzamosan futó Béke utcától, 
illetve az egyenes folytatásában lévő 02/2 hrsz-ú mezőgazdasági úttól délnyugatra eső, az Ikva 
irányába lenyúló kertek, szőlők sávját foglalja magába, a határoló 1134/10 hrsz-ú mezőgazdasági 
útig, a mai Béke utcai beépítésektől a kertek területén már belterületként lejegyzett 1134/9 hrsz-ú 
telekkel bezárólag. A terület közvetlenül kapcsolódik a beépített területekhez. 
Korábban a terület szőlőművelésű volt, mára azonban a módosítással érintett tömbben már csak 
egy telken folytatják ezt a tevékenységet, a többi telken kertgazdálkodást folytatnak. A terület 
DK-i oldalán egy telek belterületbe vonása már megtörtén és egy telken már épület is található.  
Tulajdonosi kezdeményezésre a mai beépítés határától az egyébként már belterületi besorolású 
1134/9 hrsz-ú telekkel bezárólag megszüntették a szőlő kataszteri lefedettséget. /ld. terviratok/ 
A területet a fent említett két nem pormentesített burkolatú mezőgazdasági út tárja fel. Ezek a 
település utcahálózatához két helyen csatlakoznak, a 02/2 hrsz-ú a Béke utcához, a vasúti 
átjárónál, a 1134/10 hrsz-ú a Béke utcából a volt malomnál kiágazó Béke utca elnevezésű közön 
keresztül. 
 

 
 

Kivonat az alaptérképből  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mmódosítással érintett terület  
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A tervezési terület és környezete (Google Earth) 
 

5. RENDEZÉSI LEÍRÁS  
 
A ma kertgazdálkodási övezetbe eső, módosítással érintett tömböt a szomszédos beépített terület 
telkeivel megegyezően falusias beépítésű övezetbe soroltuk. 
Az alakítható telekméretekre két övezetet jelöltünk:  

- a külterületi helyrajzi számúaknál 16,0 méter széles, a szabályozási terven jelölt 
hosszúságú telkeket lehet alakítani, 

- a belterületi helyrajzi számúaknál kialakult szélesség megtartásával, a szabályozási 
terven jelölt hosszúságú telkeket lehet alakítani, 

Az alakítható telkeken 30%-os a megengedett beépíthetőség és legalább 50%-os zöldfelülettel 
kell rendelkezniük. 
Az épületeket oldalhatáron kell elhelyezni, a megengedett építménymagasság 4,5 méter lehet. 
A telekalakításnál már nem számoltunk a megszüntetésre kerülő vasútvonal védőtávolságával.  
 
Az OTÉK védőterületekre vonatkozó 38.§ (8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem 
jelölhető ki új beépítésre szánt terület 
c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 
100 m széles területen.

mmódosítással érintett terület 
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A megyei területrendezési 
terv a 8. számú Győr-
Sopron-Ebenfurt 
vasútvonalat már Kópháza 
közigazgatási határán 
kívül átköti a 15. számú 
Sopron-Szombathely vasút 
vonalára és a felhagyott 
Nagycenk-Sopron szakaszt 
már nem jelöli. 

 
Kivonat MTrT Térségi szerkezeti terv  

 
Ugyanakkor az épületek elhelyezésénél – a bizonytalan idejű ideiglenes állapotra való tekintettel 
– figyelembe vettük a vasúti zajt, ezért a vasút felé eső telkek esetében az előkerti építési hely 
határát a vasúti zaj miatti védőtávolságon kívülre jelöltük. Más esetekben az előkert mérete 5,0 
méter. 
A tervezett lakóterületi tömböt a területet ÉK-ről és DNy-ról határoló mezőgazdasági utak helyén 
kialakítandó kiszolgáló utakról lehet feltárni. 
Az egyoldali kiszolgáló utak szabályozási szélessége 14,0 méter, mely közterület bővítést a 
tervezett lakótelkek terhére kell végrehajtani. A tervezett kiszolgáló utakat legalább 5,0 méteres 
útburkolattal, kétoldali 1,0-1,0 méteres útpadkával, legalább egyoldali árokkal, legalább egyoldali 
járdával és legalább egyoldali fasorral kell ellátni. 
A kiszolgáló utakat azok DK-i végénél végfordulóval kell ellátni. 
A lakóterület ellátására a közműveket a tervezett kiszolgáló utak területén kell vezetni. A 
közművi ellátást a Béke utcában húzódó települési közműhálózathoz való csatlakozással lehet 
megadni. A közművi ellátáshoz a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. 
A kialakítandó új kiszolgáló utcákban a tüzivíz ellátást is tervezett vízhálózatról kell biztosítani. 
Legalább 200 méterenként felszín feletti tűzcsapot kell telepíteni. 
A felszínre jutó csapadékvizeket az út menti árkok gyűjtik, melyek teljes kiépítésüket követően 
egységes rendszert alkotnak, befogadójuk az Ikva. 
 
6. A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI  
 
Jelen módosítás elfogadásával Kiskópháza településrész főutcájával, a Béke utcával szomszédos, 
alulhasznosított területen a vele szomszédos, határos területekhez hasonlatos lakóterületi 
környezet alakul ki. A terület tervezett beépítése tükrözi a tulajdonosi szándékot és a terület 
átalakulása már spontán módon korábban megkezdődött.  
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Településszerkezeti hatások 
 
A tervezett módosítás nem jelent változást a településrész telekszerkezetében, a kialakult 
beépítési módban, az alakítható telekméretekben, az épületek elhelyezésében és méreteiben. 
 
Hatása az épített környezetre 
 
A kialakuló lakótömb a településrendezési tervekben jelölt, Kegytemplom-Kiskópháza-Kisbalf 
kapcsolatot biztosító tervezett gyűjtőút egy újabb szakaszát jelöli ki, illetve településkapuként 
övezi azt. A településrész főutcáján az annak lezárását jelentő szintbeni vasúti átjáróig egységes 
beépítés, egységes utcakép alakul ki. 
 
Hatása a közlekedéshálózatra 
 
A tervezett lakóterületet kiszolgáló utcahálózat szervesen kapcsolódik a településen már 
meglévő, illetve tervezett utcahálózathoz. 
 
Hatása a közműhálózatra 
 
A tervezett lakóterület közművi ellátása kapcsolódik a települési közműhálózatokhoz, azok 
lineáris kiterjesztésével jön létre. 
 
Örökségvédelmi hatások 
 
Az új beépítésre szánt terület műemléket, védett helyi értéket nem érint, azokra hatással nincs.  
A tervezett lakóterület közelében régészeti lelőhely nem található. A fejlesztés közvetlenül ilyen 
területeket nem érinti.  
 
A biológiai aktivitásérték változásának vizsgálata a beépítésre szánt területek 
vonatkozásában 
 
Az 1997. évi LXXVIII. tv. 8. § (2) b. pontja szabályozza, hogy újonnan beépítésre szánt terület 
kijelölésével a település teljes közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. 
A biológiai aktivitásérték számításáról a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. 
 
A biológiai aktivitásérték változás számítása a változással érintett területekre: 
 

Területfelhasználási 
elem 

Szorzószám 

Hatályos terv 
szerinti 

Módosított terv 
szerinti 

terület 
(ha) 

érték 
terület 
(ha) 

érték 

falusias lakóterület 2,4 - - 3,38  8,11 
erdőterület 9 - - 1,57 14,13 

vasúti terület  0,6 1,57 0,94 - - 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

5 3,38 16,90 - - 

összesen  3,38 17,84 19,2 22,24 

 
A jelen módosítással érintett terület ma kertes mezőgazdasági területbe sorolt. Ennek helyére 
falusias lakóterületet jelöltünk ki. Ezzel a terület biológiai aktivitás értéke 16,9-ről 8,1-re 
csökken. Az így adódó hiány pótlására Kópháza közigazgatási területén a felhagyásra kerülő 8. 
számú vasút vonal helyén, /akárcsak Sopron közigazgatási területén/ a ma meglévő véderdő 
kiegészítése képen erdő területet jelölünk. Ennek az 1102. hrsz-ú kivett, 1,57 ha. ma vasúti 
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területnek a biológiai aktivitás értéke 0,94. A helyére telepített erdő biológiai aktivitás értéke 
14,13, vagyis biológiai aktivitás értékben 13,94 többletet eredményez, ami meghaladja a 
területhasználati változás miatti 8,8-es hiányt. 
A területfelhasználási változtatások következtében a település biológiai aktivitásértéke így nem 
csökken. 
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7. TERVIRATOK  

7.1. Határozatok 
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7.1.1. Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 
7.1.2. NÉBIH határozata 
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