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1.  ELŐZMÉNYEK , TERVEZÉSI PROGRAM  
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét a 
173/2011.(XI.30.) Ök. határozattal, a helyi építési szabályzatot a 21/2006.(VI.29.) 
rendeletével állapította meg. 

A településrendezési eszközök az elfogadás óta többször módosításra kerültek. A szerkezeti 
tervet a 165/2015 (X.27.), 70/2017 (V.25.), 122/2017 (IX.28.) és a 19/2019 (II.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal, a szabályozási tervet az 5/2014 (IV.24.), 13/2015 (X.29.), 
15/2015 (XII.16.), 4/2016 (II.26.), 9/2016 (VI.22.), 7/2017 (IV.22.), 12/2017 (V.27.). 13/2017 
(V.26.), 19/2017 (VIII.24.), 20/2017 (IX.29.) és a 4/2019 (III.1.) rendeletekkel módosította.  

A településrendezési terv módosításának oka és célja: 
 
Kópháza Község Önkormányzatának képviselőtestülete a módosítandó területeket a 15/2019 
(I.24.) és a 96/2019 (VII.25.) számú képviselőtestületi határozatokkal kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. 
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A község önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását határozta el: 
 

1. Kópháza, Sarlós Boldogasszony templom mögötti terület felhasználásának 
felülvizsgálata annak érdekében, hogy ott fogadóépület, zarándokszállás és plébánia 
legyen elhelyezhető 

2. Kópháza 45 hrsz-ú terület felhasználásának felülvizsgálata annak érdekében, hogy a 
régi plébánia épületét idősek otthonává lehessen alakítani. 

 
1. módosítási terület: 
 
A módosítás alá vont területek a 347, 348, 349, 350, 351, 352, és a 353 belterületi telkek, 
valamint a 040, 042/46, 042/47, és a 042/48 hrsz-ú külterületi telkek. 
 

 
Módosítással érintett terület 1. (alaptérképi kivágat) 

 
A módosítás alá vont terület a ma hatályos településrendezési terv szerint több 
területfelhasználási módba sorolt. A templom telke falusias lakóterületbe sorolt, azon belül is 
intézményi szerepkörű, a templom mögötti területek zöldterületbe illetve kertvárosi 
lakóterületbe soroltak. 
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Ortofotó a módosítandó területről 

 
A módosítás célja: 
Az egyház, a közösség és természetesen az Önkormányzat közös célja, hogy a templom 
mellett közvetlenül zarándok központot, szálláshelyeket, fogadóépületet tudjanak kialakítani. 
 
Ennek érdekében a rendezési terv módosítása vált szükségessé, a ma hatályos zöldterületi 
besorolást beépítésre szánt övezetbe szükséges átsorolni, illeszkedve a templom övezetéhez. 
 
A módosítás hatása: 
A módosítás következtében a Kópháza Községnek és az itt élő hitközösségnek új lehetőségei 
nyílnak mind az egyházi élet, mind a turisztika fellendítésére.  
A tervezett zarándokközpont melyben közösségi tér, fogadó tér és szálláshelyek is 
elhelyezésre kerülnek vonzó célpont lehet és közösség építő is egyben. 
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2. módosítási terület: 
 
A második számú módosítás a Vasút u. 53 szám alatti volt plébánia telke (45 hrsz.). Az 
érintett telek a hatályos rendezési terv szerint falusias lakóterületbe sorolt. 
 

 
Módosítással érintett terület 2. (alaptérképi kivágat) 

 
A módosítás célja: 
A plébánia épület helyett a telken idősotthont kívánnak építeni, melyet a hatályos terv nem 
tesz lehetővé, A rendezési tervmódosítás szükséges ahhoz, hogy a telken a kívánt intézményt 
el lehessen helyezni, illetve a telken az idősotthonhoz szükséges építési paraméterek 
biztosítva legyenek. 

 
Ortofotó a módosítandó területről 
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A módosítás hatása: 
A módosítás során a település ismét tudja bővíteni intézményeit. Az idősotthonok hiánya 
országosan problémát okoz, mindenhol szükség lenne új intézmények telepítésére. 
Az új intézményi funkció, idősotthon elhelyezése magán beruházás keretében kívánják 
megvalósítani. 
A módosítás során a terület új besorolást kap, melyben a funkció elhelyezhető lesz, és a 
tervezett új épületek elhelyezhetők lesznek.  
 
Az eljárás során a helyi építési szabályzatot (továbbiakban: HÉSZ) is módosítani 
szükséges.  
 
A hatályos HÉSZ-ben nem szerepel olyan beépítésre szánt övezet, mely az intézményi 
fejlesztésekhez szükséges intenzitást, funkció elhelyezést, beépítési feltételeket biztosítani 
tudná. 
A módosítás során a HÉSZ-ben új övezet kerül bevezetésre. 

 
 

A módosítási eljárás 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás 
keretében kerül lefolytatásra. 
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2. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VIZSGÁLATA A TERÜLETRENDEZÉ SI TERVEK 

VONATKOZÁSÁBAN . 
1.  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi . 
CXXXIX. törvény  
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) – Az Ország Szerkezeti terve 
 

 
Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 

 
Területfelhasználási elemek 
Abda közigazgatási területe települési, mezőgazdasági, erdő területfelhasználású és 
vízgazdálkodási térségbe sorolt. 

 

 
Infrastrukturális elemek 

 
Közlekedési vonalak: 
- 85 sz. főút 
- tervezett M85 gyorsforgalmi út 
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- törzshálózati vasútvonal 
 

 

 

 
 
Közművek: 
 
- földgázvezeték 

 
 

 
Az infrastrukturális elemeket a településszerkezeti terven ábrázolni kell, hatásukat figyelembe 
kell venni. 

 
 

Országos övezetek 
 
Kópháza község területét az alábbi országos övezetek érintik: 
 
Erdők övezete: 
 

 
Kivonat 3/3.mellékletből - Erdők övezete (OTrT) 

 
Kópháza területét minimálisan érinti az erdők övezete. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 
 

 
Kivonat 3/2.mellékletből - Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (OTrT) 

 
Kópháza területét a kiváló termőhelyi adottságú szántók területe nem érint 
 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
 

 
Kivonat 3/1.mellékletből - Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete (OTrT) 

 
Kópháza területét minimálisan érintik az ökológiai háló övezetei. 
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Honvédelmi és katonai célú terület övezet által érintett települések: 
 

 
Kivonat 3/5 melléklet - Honvédelmi és katonai célú terület övezet által érintett települések 

(OTrT) 
 

Kóháza területét a honvédelmi övezetek nem érintik. 
 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érontett települések 

 

 
Kivonat 3/4 melléklet- Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 

érontett települések (OTrT) 
 

 
 
Kópháza község területe világörökség várományos terület.  
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Az OTrT-ben jelölt szerkezeti elemeket, területfelhasználási elemeket és övezeteket a 
megyei területrendezési terv (MTrT) pontosítja és részletezi. 
Ahol ellentmondás van az OTrT és az MTrT között, ott az OTrT az irányadó terv.  
 
A településszerkezeti tervben módosítás alá vont területek területfelhasználási 
átsorolása nem ellentétes az OTrT-ben foglaltakkal. 

 

 
Kivonat a megyei rendezési tervből 

 

 
 
Kópháza területét a megyei rendezési terv hagyományos vidéki települési, erdő és szántó 
térségbe sorolja. 
 
A településszerkezeti tervben módosítás alá vont területek területfelhasználási 
átsorolása nem ellentétes az MTrT-ben foglaltakkal. 
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3.  RENDEZÉSI LEÍRÁS  
Hatályos tervek 
 
1. számú módosítás: 
 
A módosítás alá vont területek a 347, 348, 349, 350, 351, 352, és a 353 belterületi telkek, 
valamint a 040, 042/46, 042/47, és a 042/48 hrsz-ú külterületi telkek. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
A módosítás alá vont terület a ma hatályos településrendezési terv szerint több 
területfelhasználási módba sorolt. A templom telke falusias lakóterületbe sorolt, azon belül is 
intézményi szerepkörű, a templom mögötti területek zöldterületbe illetve kertvárosi 
lakóterületbe soroltak. 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 



 
 

 
 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                

24  

 

2. számú módosítás: 
 
A második számú módosítás a Vasút u. 53 szám alatti volt plébánia telke (45 hrsz.). Az 
érintett telek a hatályos rendezési terv szerint falusias lakóterületbe sorolt. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
A plébánia épület helyett a telken idősotthont kívánnak építeni, melyet a hatályos terv nem 
tesz lehetővé, A rendezési tervmódosítás szükséges ahhoz, hogy a telken a kívánt intézményt 
el lehessen helyezni, illetve a telken az idősotthonhoz szükséges építési paraméterek 
biztosítva legyenek. 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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Vizsgálat és értékelés  
 
1. számú módosítás: 
 
A templom mögötti terület módosításával a szerkezeti és szabályozási terv is módosul, 
valamint a HÉSZ kiegészítése is szükséges. 
 
Szerkezeti terv: 
 

 
Kivonat a szerkezeti tervből 

 
A hatályos szerkezeti terv a módosítandó terület egy részét zöldterületbe, közparkként 
kialakítandó területbe másik részét lakóterületbe sorolja. A fejlesztési tervek szerint, a 
templom területéhez kapcsolódóan zarándok központot kívánnak létesíteni fogadó épülettel, 
közösségi terekkel, szálláshelyekkel. Az új többfunkciós létesítmény elhelyezése a hatályos 
szerkezeti terv szerinti beépítésre nem szánt zöldterületen tervezett. 
A módosítás során a zöldterületi területfelhasználás egy része törlésre kerül és új beépítésre 
szánt kertvárosias lakóterületi (Lke) besorolást kap.  
Az új beépítésre szánt terület kijelölésével a kívánt funkciók elhelyezhetők, és a beépítési 
koncepcióban szereplő épületek elhelyezéséhez biztosítottá válik. 
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Beépítési koncepció (Készítette: Meander Sopron Kft.) 

 
Szabályozási terv: 
 
A szabályozási terven új beépítésre szánt kertvárosias lakóövezet (Lke) kerül kijelölésre. Az 
új lakóövezetben az alábbi építési paraméterek kerülnek meghatározásra: 
 
beépítési mód   I (ikres beépítési mód) 
maximális beépíthettőség 30 % 
minimális zöldfelület  50% 
maximális épületmagasság  5m 
kialakítható legkisebb telek 700 m2 

 

A beépítési koncepció szerint az épületek a telkek hátsó felében kerülnek elhelyezésre. A 
szabályozási terven az elő-, oldal-, hátsókert méretezése miatt szükséges rajzosan rögzíteni az 
építési helyet. 
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Szabályozási tervmódosítás 

 
A szabályozási módosítás során a hatályos terv szerinti zöldterület egy része megszűnik, 
melynek zöldfelületi értéke, biológiai aktivitás értéke pótlandó A kijelölt övezetben a 
kialakult tulajdonviszonyoknak megfelelően (önkormányzati, egyházi) javasolt telekhatárral 
(telek összevonásokkal) két új telek alakítására lesz lehetőség.  A fejlesztéseket több ütemben 
különböző finanszírozással kívánják megvalósítani.  
A szabályozás a beépítési koncepció alapján került meghatározásra. A kijelölt új beépítésre 
szánt kertvárosi övezetben ikres beépítési mód került meghatározásra. Mivel a beépítés nem 
klasszikus ikres beépítés ezért a szabályozási terven építési hely definiálása is szükséges, 
mely alapján a koncepció szerinti beépítés elhelyezhető lesz.  
A maximális beépíthetőség 30%, a minimális zöldfelületi arány 50%, a maximális 
épületmagasság 5m. A minimális teleknagyság a meglévő tulajdon viszonyokat és a 
koncepció szerinti jövőbeni telekalakítást figyelembe véve 700m2-ben kerül meghatározásra. 
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Kópháza község hatályos helyi építési szabályzatának 15. §-a az új Lke övezet előírásaival 
egészül ki az alábbiak szerint:  
 

Építési övezet jele 
Lke 

I 30 50 
5 700 

Építési hely beépítési mód ikres 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
30% 

 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
5,0 m 

Telekalakítás kialakítható legkisebb 
építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
- 
 
- 
 

700 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

Az övezetre vonatkozóan az elő-, oldal- és 
hátsókert méretét a szabályozási terv rajzosan 

tartalmazza 

Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 
d) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
e) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
f) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ö

rn
ye

ze
tv

éd
el

em
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
f) zajvédelmi besorolás: lakóterület 
g) , 
h) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
i) kötelező hulladékelszállítás, 
j) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

E
g

yé
b

 e
lőí

rá
so

k 

a) Az övezetben előírt ikres beépítési mód általános telepítési előírásai helyett a 
szabályozási terven rögzített építési helyen belül az épületek elhelyezhetők.  
b) Az övezetben a OTÉK-tól eltérő elő-, oldal- és hátsókert minimális méreteit 
a szabályozási terv rajzosan rögzíti. 
c) Az övezetben a kijelölt építési helyen az épületek megvalósítása több 
ütemben is engedélyezhető. 
d) Az övezetben a beépítési százalék számításakor a tornác területe figyelmen 
kívül hagyandó. 
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2. számú módosítás: 
 
A módosítás alá vont terület a Kossuth Lajos utca és a Vasút u. keresztezésétől nyugati, dél-
nyugati irányban helyezkedik el. A módosítás során a szerkezeti és a szabályozási terv is 
módosul, valamint a HÉSZ szöveges kiegészítése is szükséges.  
 
Szerkezeti terv: 
 
A hatályos szerkezeti terv a módosítás alá vont területet falusias lakóterületbe (Lf) sorolja. 
A tervezett nyugdíjas otthon létesítéséhez a hatályos besorolás megfelelő. A módosítás során 
a falusias lakóterület nem változik. 

 
Szabályozási terv: 
 

 
Szabályozási tervmódosítás 

 
A szabályozási terv módosítása során az érintett övezetben a beépítési paraméterek közül csak 
az épületmaghasság módosul. A meglévő épületet még egy szinttel kívánják bővíteni. Az 
épületmagasság emelése tellepülésképi szempontból támogatható. A volt plébánia épületének 
jelenlegi magassága sem felel meg a hatályos 4,5 méternek, az épület ma is 2 szintes (nem 
földszint plusz tetőteres kialakítású). A hatályos terv szerinti 4,5 méterről 7,5 méterre 
módosul a maximális épületmmagasság. 
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A HÉSZ vonatkozó 16. § normatív előírásai kiegészülnek az új falusias lakóövezet 
előírásaival. 
 

Építési övezet jele 
Lf  

O 30 50 
7,5 K 50 800 

Építési hely beépítési mód oldalhatáron álló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
30% 

 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
fő funkciót hordozó épület esetén 7,5 m 

fő funkciót kiegészítő épület esetén 7,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
kialakult 

 
50,0 m 

 
800 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
 
 
 
oldalkert 
 
 
hátsókert 

Vasút utcára néző építési telkek esetén kialakult, 
egyben építési vonal ettől eltérni a telek belseje felé 

legfeljebb 2,0 m-rel lehet, 48/5 hrsz-ú útra néző 
építési telkek esetén 5,0 m, egyben építési vonal 

 
Vasút utcára néző telkek esetén kialakult, 48/5 hrsz-ú 

útra néző építési telkek esetén 4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

d) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
e) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
f) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ö

rn
ye

ze
tv

éd
el

em
 

 Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások: 

e) zajvédelmi besorolás: lakóterület, 
f) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
g) kötelező hulladékelszállítás, 
h) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 
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4.  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK  
Zöldfelületek: 
 
Az 1. számú módosítás során a zöldterületből beépítésre szánt kertvárosias lakó terület kerül 
kijelölésre, a templom mögötti zöldterület egy része megszűnik. 
A hatályos terv szerinti zöldterület, park a valóságban nem került kialakításra, a területet ma 
is művelik. 
 

 
Hatályos terv szerint kijelölt zöldterület 

 

Z 
(hatályos 

terv szerint) 
~4250m2 
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Tervezett állapot szerinti zöldterület 

 
A 2. számú módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, a hatályos 
minimum 50%-os előírt zöldfelületi arány nem módosul. 
 

 
 

Lu 
1015m2 

Lke 
1800m2 

  Z  
~2830 m2 

Lf 
min 50% 
zöldfelület 
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OTRT 12.§ (3) bekezdése szerint: 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
 
Az 1. számú módosítás esetén a fenti előírás értelmében 90m2 új zöldfelület jelölendő ki. A 
zöldfelület kijelölése a módosítás alá vont területen biztosítható.  
A módosítás alá vont terület déli részén a hatályos terv szerinti zöldterület egy része 
megtartásra kerül. A zöldterület keleti irányba, a meglévő beépített kertvárosias lakó telekkel 
párhuzamosan kiterjeszthető közel ~440 m2-rel, ezzel a biológiai aktivitás érték pótlását is 
segítve. 

 
 

~440 m2 új 
zöldterület 
kijelölése 
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Településszerkezeti változás és hatásai 
 
Az ipari terület kiterjedése (~0,9ha) megnő az erdőterület rovására. A beépítésre szánt terület 
növekedésével a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. A biológiai aktivitásérték 
számításáról a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. 
 
Biológiai aktivitásérték változás számítása 1. számú módosítás 

Területhasználat Szorzószám 

Településrendezési terv szerinti 
 

terület 
(ha) 

megszűnő 
érték 

új érték 

1. számú 
módosítás. 

zöldterület 6 0,14 0,84  

 kertvárosias lakóterület 2,7 0,18 - 0,486 

 
Kétoldali nagy 

lomkoronájú fasorral 
kísért közút 

0,3 0,1 - 0,03 

 
összesen:   0,84 0,489 

 
A módosítás során 0,351 értéket szükséges visszapótolni. 
Annak érdekében, hogy a település biológiai aktivitás értéke ne csökkenjen az új beépítésre 
szánt kertvárosias lakóterület kijelölése miatt a településen közel 400 m2 nagyságú területen 
új erdő terület kijelölése szükséges. 
 
Az új erdőterületet az önkormányzat a 095/203 hrsz-ú mezőgazdasági területen kívánja 
kijelölni, melyet a szerkezeti terven és a külterületi szabályozáson is rögzíteni szükséges. 
 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervből 
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Kivonat a szerkezeti tervből 

 
A hatályos terv szerint a 095/203 hrsz-ú telek korlázotozott funkciójú mezőgazdasági 
övezetbe tartozik. A HÉSZ vonatkozó 34. § az alábbiakat írja elő: 
 
34. § (1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület - Mkf jelű övezet 

a) Az SZ-J2 terven Mkf-ként megjelölt területek művelési ága nem változtatható meg. 
b) Az övezetben építmény nem helyezhető el. 

 
A 34. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a művelési ág nem változtatható meg. A biológiai 
aktivitás érték pótlásához kijelölt erdő terület megvalósítása során akadályt jelent.  
A területen lévő korlátozás indokolatlan, az érintett mezőgazdasági területek nem természeti területek, 
nem esik sem az ökológiai háló, sem a NATURA 2000 védettsége alá, nem tartozik a kiváló 
termőhelyi adottságú szántók övezetében, és nem átlagosnál jobb minőségű szántóterület. 
 
Ezen vizsgálatok eredményeként a vonatkozó előírás a módosítás során törlendő 
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Közlekedési és közmű infrastruktúra: 
 
A módosítások a meglévő fő közműhálózatokat és közlekedési infrastruktúrát nem érintenek. 
Az lakóterületek fejlesztésével, az adott beruházások keretében a meglévő kapacitások 
felülvizsgálata szükséges lehet. 
 
1. számú módosítás: 
A templom mögötti terület feltárása a Kossuth L. utcáról megoldható. Az új kertvárosias lakó 
övezet közterületi közlekedési kapcsolata a templom területének észak-nyugati oldala mentén 
kerül kiszabályozásra. A kijelölt közterület 18 m szabályozási szélességű, melyen mindkét 
oldalon 13-13 db merőleges parkoló kialakítása tervezett kétoldali fásítással. A közterületen 
kijelölt parkolók mind a templomnak, mind az új zarándok központnak, szálláshelyeknek is 
megállóhelyet tud biztosítani. A jövőben, a beépítési koncepcióban szereplő két kialakítandó 
telek kiszolgálása az új közterület kialakításával biztosított lesz. 
 

Közterület 
~ 1 000 m2 
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2. számú módosítás: 
 
A plébánia volt telkének közlekedési kapcsolata a Vasút utcáról megoldott, kiépített. A 
fejlesztési terület másik felének feltárása viszont a 48/5 hrsz-ú közterületi útról kiépítendő. 
 

 
 
A hatályos rendezési terv a 48/5 hrsz-ú útra vonatkozólag 16m szabályozási szélességet ír elő. 
Az út ingatlanjogilag kialalkult, a kétoldali telekstruktúra szintén. Az út a mai kialauklt 
állapotáőban ~12 m széles. Hosszú távon, a lakó utca beépülése esetén is a kialakult, meglévő 
szélessége elégséges a telkek kiszolgálásra. 
A fejleszétsi terület hátsó, nyugati  részének kiszolgálása a 49 hrsz-ú kiépített útra való 
rácsatlakozással megoldható. 
 

 

48/5 hrsz út 

49 hrsz út 
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Kivonat a szabályozási tervből 

 
A tervezési terület északi határán végig megy egy 20 kV-os légvezeték, tengelytől mért  7,0 
m-es védőtávolsággal. A módosítással érintett terület észak-nyugati sarkán keresztül halad. A 
tervezett beruházás megvalósításával egyidejűleg a légvezeték érintett szakaszát kiváltani 
szükséges, az érintett szolgáltatóval, az E.ON. Zrt-vel, egyeztetni kell. 


