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I. KIINDULÁSI ADATOK 

1. ELŐZMÉNYEK, A RENDEZÉSI TERV CÉLJAI 
Gyóró Község Önkormányzata 2003-ban bízta meg a Tér-Háló Építészirodát az Országos Település-

rendezési és Építési Követelmények (OTÉK; 253/1997. Korm. Rend.) szerinti településrendezési terv (továbbiak-
ban: rendezési terv) elkészítésével. 

Az 1997. évi LXXVIII, illetve az azt módosító 1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet tele-
pülésfejlesztési koncepcióval (továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A 2004. februárjában elkészített kon-
cepció tervanyagával kapcsolatban az érintett államigazgatási szervek előzetes véleményezési eljárás keretében 
megtették nyilatkozatukat. Az előzetes véleményekkel együtt a település képviselő-testülete elfogadta a község 
településfejlesztési koncepcióját a 1/2004.(II.5.) Ök. számú határozattal. 

A koncepció célja egy olyan jövőkép felvázolása, mely a község szerves fejlődését biztosítja az elkövet-
kezendő 10-15 évben. E rendezési terv feladata az, hogy megfelelő feltételeket (építésjogi, területi-regionális 
stb.) biztosítson a tervezett fejlesztések számára. 

A rendezési terv elkészítése folyamán figyelembe vett dokumentumok:  
• Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve 
• Megyei Területfejlesztési Program 
• Megyei Mellékúthálózat-fejlesztési Program 
• Megyei Turizmusfejlesztési Koncepció 
 

A település főbb stratégiai céljai:  
 

• a térségi kapcsolatok erősítése, a település fejlesztésének összehangolása a kistérségi fejlesztési 
elképzelésekkel. 

• idegenforgalom, turizmus fejlesztése → a természetközeli (öko) turizmus lehetőségeinek kiaknázá-
sa (horgász turizmus, kerékpáros turizmus) 

• a népesség számának jelenlegi szinten tartása ill. lehetőség szerinti emelése → a település meg-
tartóerejének és a településpotenciáljának növelése 

• szolgáltatások fejlesztése → polgári életkörülmények megteremtése, önálló gazdasági potenciál 
megteremtése, munkahelyteremtés 

• közlekedésfejlesztés → a faluközi kapcsolatok fejlesztése, a meglévő úthálózat általános minősé-
gének javítása, kerékpáros útvonalak kijelölése 

• a település táji megjelenésének javítása → erdőtelepítések 
• környezetvédelem → a fejlesztések során törekedni kell a környezetterhelések minimalizálására 
• a teljes közművesítés megoldása (szennyvízcsatorna, felszíni vízelvezetés) 
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2. VIZSGÁLATI ANYAG 

2.1. Gyóró gazdasági, földrajzi elhelyezkedése  

Gyóró Győr-Moson-Sopron megye Kapuvári KSH körzetében fekszik. A település a megye elmaradot-
tabb déli sávjában található. 

A területi egység a megyén belül jelentős mértékben elmaradottabb, mint az észak-nyugat dunántúli 
gazdasági-közlekedési erővonalakban fekvő települések. A statisztikai körzeten belül is megfigyelhető, hogy a 
85-ös út vonalában fekvő településeknek több fejlődési lehetőségük van, mint a térség közepén, vagy déli terüle-
tein található községeknek.  

Azonban az elmaradottság csak a megyei méretekben jelent nagy kontrasztot. Amennyiben az ország 
más, hasonló népességszámmal rendelkező településeivel hasonlítjuk össze Gyórót, látható, hogy a község 
lehetőségi sokkal jobbak, mint egy szabolcsi, vagy egy bakonyi település adottságai. Gyóró az ország legdinami-
kusabban fejlődő térségében található. Amennyiben a település megfelelően tud reagálni a kedvező változások-
ra, kamatoztathatja a lehetőségeit. Itt természetesen nem csak az önkormányzatra, hanem a településen élő, 
vagy a településsel kapcsolatban lévő emberek összességére gondolunk. 

Az Uniós csatlakozás új lehetőségeket jelent. Aktivizálódhatnak olyan befektetői rétegek, amelyek az 
uniós szabályozások védelmére vártak a befektetésekkel. Kihasználhatóvá válnak a településekben rejlő, eddig 
anyagiak hiányában rejtett adottságok. 

Gyóró gazdasága a történelem során több szerkezetváltáson ment keresztül. A középkor végén virágzó 
mezőgazdaság és állattenyésztés volt jellemző a településre. Az intenzív növénytermesztés biztos megélhetést 
biztosított a település számára. 

Jelenleg a település lakosságának jelentős része nem a településen dolgozik, a település ebből a szem-
pontból gazdaságilag kiszolgáltatott. Mivel azonban a gazdasági környezet az egyik legjobbnak számít Magyar-
országon, jelentős, kelet-magyarországi jellegű munkanélküliség nem várható a közeljövőben. Amennyiben a 
település képes kihasználni a külső környezet adottságait, várható a gazdasági stabilitás, illetve a helyi foglalkoz-
tatási lehetőségek kibővülése. 

A lehetőségek közé tartozik a Nyugat-dunántúli régió vezérprojektje, az Észak-déli közlekedési és gaz-
dasági tengely kialakítása. Amennyiben a tervet sikerül megvalósítani, egy nagy áteresztőképességű, a fő gaz-
dasági csomópontokat összekötő közlekedési tengely jön létre, amelynek várhatóan 25-25 km-es sávjában je-
lentkezik a hatása. A fejlesztés eleme a Csornát Szombathellyel összekötő 86-os gyorsforgalmi út, amely ezen a 
sávon belül található Gyórótól. 

A másik lehetőség, amiben a település részesülhet, az a csatlakozás után megnyíló uniós fejlesztési for-
rások tömege. Amennyiben a település képes a környező községekkel, városokkal közösen pályázni, nagyobb, 
átfogó projektekre, jelentősebb beruházások valósulhatnak meg. 

Regionális kapcsolatok  
A regionális kapcsolatokat jól szemlélteti a településen az ingázók aránya. Az aktív keresők háromne-

gyede dolgozik a község közigazgatási határain kívül. A településen Kapuvár, Répcelak és Beled jelenti a min-
dennapos utazások célját, mert ezek a nagyobb települések a legfőbb munkaadók a környéken. 

Szintén jól szemlélteti a regionális kapcsolatokat a közműhálózat. Az ivóvízhálózat Himod és Cirák tele-
pülésekkel köti össze a falut. A  gázhálózat Cirák felől érkezik a településre. A tervezett szennyvízhálózat is 
Cirákhoz kapcsolódna. A hulladékelszállítást végző cég soproni. 

A tömegközlekedésben a közút a domináns, mert vasút nem érinti a települést. Vasúti közlekedés leg-
közelebb –útiránytól függően- csak Répcelekon, beleden vagy Kapuváron érhető el. Közvetlen tömegközlekedési 
kapcsolata (buszjárat) van a települések felé azonban Kapuvárra, Beledre és répcelakra. 

Az egészségügyi ellátás a megye nagyobb városaihoz (Győr, Csorna, Kapuvár) kapcsolja a települést. 
Fogorvosi ellátás Mihályin és Kapuváron  vehető igénybe. 
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2.2. Népesség 

2.2.1. Lakosságszám vizsgálat 
Népességszám alakulása fő 

 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 
Megye  253 698 269 434 283 844 310 029 325 118 344 521 360 965 
Községek 177 155 186 595 192 719 201 105 204 381 212 610 222 225 
Városok 76 543 82 839 91 125 108 924 120 737 131 911 138 740 
Gyóró 430 - 765 - - - 734 

 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 
Megye 378 306 363 702 390 887 403 860 430 246 427 488 435 256 
Községek 222 072 219 677 221 242 211 360 201 937 191 227 190 769 
Városok 156 234 144 025 169 645 192 500 228 309 236 261 244 487 
Gyóró - 672 699 572 529 473 446 

Népességszám alakulása 1870-2002. 

 
Gyóró hosszútávú népesség alakulás 1870-2001. 

A táblázat hosszútávú lakónépességi adatokat mutat be. Az adatok alapján látható, hogy a település 
1870 és 1890 között jelentős népességnövekedésen ment keresztül. Az elkövetkező fél évszázadban a lakos-
ságszám folyamatosan csökkent 1949-ig. Majd 1960-ig ismét növekedés következett be. Az 1970-es évektől 
alakosság száma folyamatosan csökken.  Összevetve a megyei községi trendekkel látható, hogy a népesség-
szám-változás hasonló folyamatokat mutat, mint Gyóró népességszám dinamikája. Egy jelentős különbség fi-
gyelhető meg: az elmúlt két évtizedben a községi trend stagnálása figyelhető meg, ezzel szemben a településen 
folyamatos csökkenés mutatkozott. 

A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.ban a középtávú lakónépesség adatokat mutatjuk be. Lát-
ható, hogy a település népességszáma ingadozva csökkenő trendet mutat be. Megfigyelhető, hogy mind a me-
gyei községek lakónépességének száma, mind a hasonló népességkategóriájú települések növelték ugyanezen 
időszak alatt népességüket. Egyedül a Kapuvári statisztikai körzetben figyelhető meg - Gyórón kívül - a népes-
ségszám csökkenése.  

A lakónépesség arányosítását az adott település, vagy településcsoportok területéhez viszonyítva, az 
egy négyzetkilométerre vetített népességszámmal jellemezzük. Gyóró népsűrűsége a viszonyított csoportokhoz 
képest magas (természetesen a megyei adatok figyelmen kívül történő hagyásával). Ez „köszönhető” annak, 
hogy a település a többi csoporthoz képest kisebb közigazgatási területtel rendelkezik. 

Lakónépesség az év végén fő 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002 
GYMS megye 425 823 425 470 424 836 424 205 423 684 423 684 435 256 435 088 
GYMSM köz 190 245 189 809 189 500 189 317 189 206 189 206 190 769 186 879 
Gyóró 411 397 382 384 377 377 446 442 
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200-499 tel. 9 770 10 653 11 099 11 038 12 004 12 266 10 400 11 276 
Kapuvári KSH 26 130 25 903 25 731 25 521 25 323 25 323 25 571 25 460 
*év elején        

Népsűrűség fő/km2 
GYMS megye 104,8 104,7 105,0 104,0 104,0 103,5 106,5 106,4 
GYMSM köz 56,0 55,9 55,8 55,7 55,7 55,4 56,2 56,0 
Gyóró 35,3 34,1 32,8 33,0 32,4 32,4 38,3 37,9 
200-499 tel. 32,2 31,7 31,9 31,7 32,4 32,2 31,1 31,2 
Kapuvári KSH 68,2 67,6 67,2 66,6 66,1 66,1 66,8 66,5 

Lakónépesség és népsűrűség 1990-2002. 

 
Népsűrűség alakulása 1995-2002. 

 

2.2.2. Demográfiai mutatók, élveszületések, halálozások, vándorlás 
Élveszületés fő 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ’95-2002 
GYMS megye 4 498 4 085 3 908 3 775 3 686 3 831 3 949 4003 3 967 
GYMSM köz 2 051 1 906 1 738 1 768 1 606 1 658 1 700 1663 1 761 
Gyóró 4 4 1 6 3 3 4 1 3 
200-499 tel. 85 112 113 111 92 102 82 105 100 
Kapuvári KSH 246 238 216 222 200 218 215 216 221 

Élveszületés /1000 fő 
GYMS megye 10,6 9,6 9,2 8,9 8,7 9,1 9,1 9,2 9,3 
GYMSM köz 10,8 10 9,2 9,3 8,5 8,8 8,9 8,9 9,3 
Gyóró 9,7 10,1 2,6 15,6 8,0 8,0 9,0 2,3 8,1 
200-499 tel. 8,7 10,5 10,2 10,1 7,7 8,3 7,9 9,3 9,1 
Kapuvári KSH 9,4 9,2 8,4 8,7 7,9 8,6 8,4 8,5 8,6 

Élveszületések száma és aránya 1995-2002. 

Az élveszületések száma a fenti táblázatban követhető nyomon. A táblázat bemutatja az évenkénti szü-
letések számát, illetve a bemutatott időszak átlagos évi születésszámát. Látható, hogy évente átlagosan 3 gyerek 
született. A születések számában jelentős ingadozás nem követhető nyomon. Az ezer főre vetített születési szá-
mok alapján elmondható, hogy az átlagos születésszám elmarad a vizsgált csoportok közül. 
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Halálozás fő 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ’95-2002 
GYMS megye 5 466 5 403 5 183 5 345 5 381 5 170 4 984 5178 5 264 
GYMSM köz 2 051 2 710 2 573 2 682 2 638 2 529 2 442 2392 2 502 
Gyóró 10 8 9 5 5 11 6 5 7 
200-499 tel. 180 203 201 188 210 210 160 188 193 
Kapuvári KSH 358 396 353 368 370 362 327 328 358 

Halálozás /1000 fő 
GYMS megye 12,8 12,7 12,2 12,6 12,7 12,2 11,5 11,9 12,3 
GYMSM köz 10,8 14,3 13,6 14,2 13,9 13,3 12,8 12,8 13,2 
Gyóró 24,3 20,2 23,6 13,0 13,3 29,2 13,5 11,3 18,5 
200-499 tel. 18,4 19,1 18,1 17,0 17,5 17,1 15,4 16,7 17,4 
Kapuvári KSH 13,7 15,3 13,7 14,4 14,6 14,3 12,8 12,9 14,0 

Halálozások száma és aránya 1995-2002. 

A halálozások tekintetében átlagosan 7 fővel csökkent évente Gyóró lakónépessége. A halálozások 
száma évente, enyhe ingadozással az átlag körül mozgott, viszont kiugró a 2001-es adat, amely 4 fővel tér el az 
átlagtól. Összevetve ezt az adatot a többi, vizsgált kategóriával látható, hogy a megyei adatok után ez a legma-
gasabb átlag. 

Természetes szaporodás illetve fogyás 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ’95-2001 

GYMS megye -968 -1 319 -1 275 -1 570 -1 694 -1 339 -1 035 -1175 -1297 
GYMSM köz 0 -804 -835 -914 -1 032 -871 -742 -729 -741 
Gyóró -6 -4 -8 1 -2 -8 -2 -4 -4 
200-499 tel. -95 -92 -88 -76 -118 -108 -78 -83 -92 
Kapuvári KSH -112 -158 -137 -146 -170 -144 -112 -112 -136 

Természetes szaporodás illetve fogyás 1000 főre 
GYMS megye -2,3 -3,1 -3 -3,7 -4 -3,2 -2,4 -2,7 -3,1 
GYMSM köz 0 -4,2 -4,4 -4,8 -5,5 -4,6 -3,9 -3,9 -3,9 
Gyóró -14,6 -10,1 -20,9 2,6 -5,3 -21,2 -4,5 -9,0 -10,4 
200-499 tel. -9,7 -8,6 -7,9 -6,9 -9,8 -8,8 -7,5 -7,4 -8,3 
Kapuvári KSH -4,3 -6,1 -5,3 -5,7 -6,7 -5,7 -4,4 -4,4 -5,3 

Természetes szaporodás száma és aránya 1995-2002. 

 
Természetes szaporodás alakulása 1995-2002. 

A természetes szaporodás a halálozások és a születések számának összege. A magyarországi trend-
nek megfelelően az összes vizsgált csoport negatív természetes szaporodással, azaz természetes fogyással 
rendelkezik. A Gyóró évente átlagosan négy főt veszített. Az ezer lakosra vetített adatok alapján ez a legmaga-
sabb adat. 
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Vándorlási egyenleg fő 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996-2001 
GYMS megye 936 637 891 1 186 949 1 190 1 670 1066 
GYMSM köz 368 526 731 921 1 207 1 290 1 147 884 
Gyóró -10 -7 1 -5 13 36 -3 4 
200-499 tel. -34 29 15 66 113 130 -38 40 
Kapuvári KSH -67 -36 -64 -28 -48 0 -8 -36 

Vándorlási egyenleg /1000 fő 
GYMS megye 2,2 1,5 2,1 2,8 2,2 2,7 3,8 2,5 
GYMSM köz 1,9 2,8 3,9 4,9 6,4 6,8 6,1 4,7 
Gyóró -25,2 -18,3 2,6 -13,3 34,5 80,7 -6,8 7,7 
200-499 tel. -3,2 2,6 1,4 5,5 9,2 12,5 -3,4 3,5 
Kapuvári KSH -2,6 -1,4 -2,5 -1,1 -1,9 0 -0,3 -1,4 

Vándorlások száma és aránya 1996-2002. 

 
Vándorlás alakulása 1996-2002. 

A népességmozgalmi adatok másik típusát, a vándorlásokat a fenti táblázat mutatja be. A településre a 
vizsgált időszakban évente átlagosan 4 fő vándorolt be. A vándorlások évenkénti megoszlásában jelentős inga-
dozások találhatók. A település ezer főre vetített vándorlási egyenlegén látható, hogy az erőteljes ingadozások 
ellenére a legjobb az összes vizsgált mutató közül. 

Egy település demográfiai állapotát legjobban a korcsoportok és nemek megoszlását bemutató diag-
rammal, a korfával lehet  

Kor-
csoport 0-4 5-9 10-
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40-
44 

45-
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55-
59 

60-
64 

65-
69 
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74 
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79 

80-
84 85-X S 

Férfi 3 7 13 16 7 21 8 18 18 21 17 13 7 7 4 6 3 3 194 
Nők 12 13 16 17 21 21 12 13 10 20 11 14 5 10 9 14 5 0 224 
S 15 20 29 33 28 42 21 31 28 41 28 27 14 17 13 20 8 3 418 
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Gyóró korfája (2003.) 

A település korfája magán viseli az ország nagy demográfiai változásait. A negyven évesek korcsoportja 
az un. „Ratkó-gyerekek” csoportjába tartozik. Csoportjuk jelentősebb számban jelentkezik, mint a többi korosz-
tály. A másik, országosan jelentősebb számban született csoport a 20-30 év közötti népesség. Ez a csoport a 
70-es években született gyermekek csoportja, akik a népességpolitikai intézkedések hatására születtek nagyobb 
számban. Gyóró esetében ez a csoport nem annyira markáns, mint más települések esetében.  

Jelentős az időskorúak jelenléte a településen. Ez főleg akkor tűnik ki, ha összevetjük a 60 év felettiek 
és a fiatalkorúak korcsoportját. 

X= 60 év felettiek száma: 75 fő 
Y= 15 év alattiak száma: 64 fő 

Ζ= Öregedési index: =Z/X =64/75 =0,85 
Gyakorlatilag minden második öregkorúra jut egy fiatalkorú. Hosszútávon ez azt jelenti, hogy a telepü-

lésre jelentős szociális feladat vár. A fiatalkorúak száma hatással van a település várható népességszámára.  
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A népességszámot a következő tényezők határozzák meg: 
Várható halálozás:   Szülőképes korú nők: 84 fő 
Férfiak: 43 fő  Születendő gyermekek száma:  
Nők: 57 fő  1 gyermek esetén: 84 fő 
Összesen: 100 fő  1,3 gyermek esetén: 109 fő 

   1,5 gyermek esetén: 126 fő 
   2,0 gyermek esetén: 168 fő 
   2,5 gyermek esetén: 210 fő 
     

Várható lakónépesség 20 év múlva:  Különbség a jelenlegi állapothoz képest: 
1 gyermek esetén: 402 fő  -16 fő 
1,3 gyermek esetén: 427 fő  9 fő 
1,5 gyermek esetén: 444 fő  26 fő 
2,0 gyermek esetén: 486 fő  68 fő 
2,5 gyermek esetén: 528 fő  110 fő 

 
Természetesen a fenti becslés nem veszi figyelembe a vándorlási trendet. A vándorlási trend Gyóró 

esetében pozitív, tehát a fenti becslések eredményét jelentősen javíthatja. Azonban számítani lehet egy esetle-
ges „rejtett” demográfiai bombával is. Amennyiben a gazdasági helyzet javul, várható, hogy a jelenleg szülőképes 
korú „GYES – gyerekek” vállalnak még további gyermekeket. Így megnövekedhet a népesség. Természetesen 
ahhoz, hogy a település lakosságszámának csökkenése megálljon, meg kell állítani a Gyóróról történő elvándor-
lást és javítani kell a gazdasági körülményeket.  

A fentiek tekintetében a településrendezési terv elkészítése során Gyóró esetében 500 fős lakosság-
számmal számolunk 20 éves időtávon belül. 

2.3. Gazdaság, foglalkoztatottság 

A településen a gazdaságilag aktív korú népesség száma 260 fő. Ebből jelentős létszámban tanulnak, il-
letve más ok miatt a foglalkoztatottsági körből kikerültek. Az önkormányzati adatközlés szerint az aktív keresők 
száma 130 fő. A településen a munkanélküliek száma 8 fő, amely mintegy 3%-os munkanélküliséget jelent. Ez 
nem jelent szociális többletet a település számára. A rejtett munkanélküliséget (alkalmi munkából élők stb.) nem 
lehet megbecsülni.  

Amennyiben a nagyobb helyi munkáltatókat tekintjük mintegy 35 munkahellyel számolhatunk. Az aktív 
foglalkoztatottakhoz viszonyítva (100%) a helyi foglalkoztatottság 30%-os, amely tekintélyes számnak mondható. 
Ha a munkaképes korú lakossághoz viszonyítunk, akkor is 50%-os arányról beszülhetünk. 

Foglalkoztatók Foglalkoztatottak 
száma 

Varga Kft. 20 fő 
Agrár Rt. Mihályi 15 fő 
Nagyobb foglalkoztatók össze-

sen: 
35 fő 

Oktatási Intézmények: 2 fő 
Polgármesteri Hivatal 2 fő 
Mindösszesen: 39 fő 

Gyóró legnagyobb foglalkoztatói és a foglalkoztatottak száma 2003. 
 
Az Agrár Rt. a volt major területén működik, mezőgazdasági és állattartó tevékenységet folytat. A Varga 

Kft. szintén fémmegmunkáló tevékenységgel foglalkozik. A településen a gazdaságilag aktív korú népesség 
száma 260 fő. Ebből jelentős létszámban tanulnak, illetve más ok miatt a foglalkoztatottsági körből kikerültek. Az 
önkormányzati adatközlés szerint az aktív keresők száma 130 fő. A településen a munkanélküliek száma 8 fő, 
amely mintegy 3%-os munkanélküliséget jelent. Ez nem jelent szociális többletet a település számára. A rejtett 
munkanélküliséget (alkalmi munkából élők stb.) nem lehet megbecsülni.  
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Amennyiben a nagyobb helyi munkáltatókat tekintjük mintegy 35 munkahellyel számolhatunk. Az aktív 
foglalkoztatottakhoz viszonyítva (100%) a helyi foglalkoztatottság 30%-os, amely tekintélyes számnak mondható. 
Ha a munkaképes korú lakossághoz viszonyítunk, akkor is 50%-os arányról beszülhetünk. 

Egy település életét jelentős mértékben határozzák meg a helyi gazdasági szereplők. A szereplők mun-
kahelyeket biztosítanak és a helyi adottságoktól függően az önkormányzat fenntartásához is hozzájárulnak. 

A statisztikai adatok szerint Gyórón a 200-es évben 17 működő vállalkozás volt jelen. A vállalkozások 
száma ingadozó trendet mutat az elmúlt évek során. Az emelkedés mértéke átlagosan ~2 vállalkozás évente. 

A vizsgált csoportok mindegyikénél a vállalkozások számának növekedését lehet nyomon követni, így 
az 1996-os 16 vállalkozás 6%-kal emelkedett.  

A gazdasági szervezetek megoszlását az alábbi táblázatok mutatják be. 
Működő vállalkozások száma 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GYMS megye 29 911 30 831 33 324 34 723 37 428 38 150 38 684 
GYMSM köz 9 059 9 440 9 908 10 244 10 997 11 031 11 255 
Gyóró 16 13 12 13 15 14 17 
200-499 tel. 439 449 461 535 574 471 539 
Kapuvári KSH 1 512 1 505 1 530 1 512 1 576 1 590 1 614 

Működő vállalkozások számának változása (1996 100%) 
GYMS megye 100% 103% 111% 116% 125% 128% 129% 
GYMSM köz 100% 104% 109% 113% 121% 122% 124% 
Gyóró 81% 75% 108% 125% 93% 113% 106% 
200-499 tel. 102% 105% 116% 125% 82% 94% 123% 
Kapuvári KSH 100% 100% 101% 100% 104% 105% 107% 

Működő vállalkozások ezer lakosra 
GYMS megye 70,3 72,6 78,6 82,0 88,4 87,6 88,9 
GYMSM köz 47,7 49,8 52,3 54,1 58,0 57,8 60,2 
Gyóró 38,9 32,7 31,4 33,9 39,8 37,1 38,5 
200-499 tel. 44,9 42,1 41,5 48,5 47,8 38,4 47,8 
Kapuvári KSH 58,4 58,5 60,0 59,7 62,2 62,2 63,4 

Működő vállalkozások 1996-2002. 

 
Működő vállalkozások alakulása 1996-2002. 

Az ezer lakosra vetített működő vállalkozások aránya a legalacsonyabb. Ebből a szempontból Gyóró 
elmarad mind a környezetétől, mind a hasonló népességkategóriájú települések körétől. 

A működő vállalkozásokon belül két kategóriát különböztetünk meg. Az első bemutatott csoport a társas 
vállalkozások csoportja 
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Társas vállalkozások 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GYMS megye 8 448 9 459 11 458 12 130 13 096 13 733 14 252 
GYMSM köz 1 679 1 908 2 186 2 437 2 725 2 865 3 034 
Gyóró 2 3 3 3 4 4 5 
200-499 tel. 63 73 81 104 123 115 128 
Kapuvári KSH 252 295 340 357 375 402 413 

Társas vállalkozások számának változása (1996= 100%) 
GYMS megye 100% 112% 136% 144% 155% 163% 169% 
GYMSM köz 100% 114% 130% 145% 162% 171% 181% 
Gyóró 100% 150% 150% 150% 200% 200% 250% 
200-499 tel. 100% 116% 129% 165% 195% 183% 203% 
Kapuvári KSH 100% 117% 135% 142% 149% 160% 164% 

Társas vállalkozások ezer lakosra 
GYMS megye 19,9 22,3 27 28,6 30,9 31,6 32,8 
GYMSM köz 8,8 10,1 11,5 12,9 14,4 15 16,2 
Gyóró 5,0 7,9 7,8 8,0 10,6 9,0 11,3 
200-499 tel. 5,9 6,6 7,3 8,7 10,0 11,1 11,4 
Kapuvári KSH 9,7 11,5 13,3 14,1 14,8 15,7 16,2 

Társas vállalkozások 1996-2002. 

A társas vállalkozások általában magasabb tőke felhalmozására alkalmasak. Ebbe a csoportba tartoz-
nak a betéti és a korlátolt felelősségű, valamint a részvénytársaságok és szövetkezetek. 2002-ben 5 társas vál-
lalkozás működött a településen. A növekedésük 1996-tól számítva jelentős, a számuk a duplájára nőtt. A közsé-
gi kategóriákat tekintve átlagosnak mondható a településen működő, ezer lakosra vetített adatok tekintetében a 
társas vállalkozások jelenléte. 

Egyéni vállalkozók 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GYMS megye 21 463 21 372 21 866 22 593 24 332 24 417 24 432 
GYMSM köz 7 380 7 532 7 722 7 807 8 272 8 166 8 221 
Gyóró 14 10 9 10 11 10 12 
200-499 tel. 376 376 380 431 451 356 411 
Kapuvári KSH 1 260 1 210 1 190 1 155 1 201 1 188 1201 

Egyéni vállalkozók számának változása (1996 100%) 
GYMS megye 100% 100% 102% 105% 113% 114% 114% 
GYMSM köz 100% 102% 105% 106% 112% 111% 111% 
Gyóró 100% 71% 64% 71% 79% 71% 86% 
200-499 tel. 100% 100% 101% 115% 120% 95% 109% 
Kapuvári KSH 100% 96% 94% 92% 95% 94% 95% 

Egyéni vállalkozók ezer lakosra 
GYMS megye 50,4 50,3 51,5 53,3 57,4 56,1 56,2 
GYMSM köz 38,9 39,7 40,8 41,3 43,7 42,8 44,0 
Gyóró 35,3 26,2 23,4 26,5 29,2 22,4 27,1 
200-499 tel. 35,3 33,9 34,4 35,9 36,8 34,2 36,4 
Kapuvári KSH 48,6 47 46,6 45,6 47,4 46,5 47,2 

Egyéni vállalkozók 1996-2002. 
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Egyéni vállalkozások számának alakulása 1996-2002. 

Az egyéni vállalkozók a település vállalkozói kedvét is mutatják, hiszen ennek a formának az elindításá-
hoz viszonylag alacsony „bürokratikus ellenállást” kell leküzdeni, illetve csekély anyagi ráfordítást igényel. Az 
1996-os év tekintetében jelentősnek mondható az egyéni vállalkozók jelenléte, amely a magas vállalkozási haj-
landóságot bizonyítja. Az ezer lakosra jutó egyén vállalkozók aránya elmaradt minden vizsgált településcsoport 
átlagától. Azonban az évek elteltével az egyéni vállalkozók száma jelentősen csökkent. 1996-hoz viszonyítva 
14%-kal csökkent a számuk. A statisztikai adatok szerint 2002-ben 12 egyéni vállalkozó volt Gyórón. Ez a szám 
az arányosított adatok szerint még mindig elmarad mind a megyei községi átlagánál, mind a hasonló lakónépes-
ségű települések ezer főre vetített átlagánál.  

Egy településen a kereskedelmi intézmények két jelentős feladatot töltenek be. Egyrészt mint vállalko-
zások a település gazdasági életétben meghatározó tényezők. Másrészt a település lakosságának kényelemér-
zetét növelik, az alapellátás egyik fontos elemeként. Sajnálatos módon a globalizálódó világban ezek a kiskeres-
kedelmi boltok kerültek hátrányos helyzetbe a diszkontáruházakkal vívott piaci harcban. 

 
Kiskereskedelmi boltok összesen 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GYMS megye 6 847 7 175 6 258 6 937 7 308 7 511 7 576 7 670 
GYMSM köz 2 439 2 341 2 194 2 238 2 231 2 172 2 063 1 968 
Gyóró 4 3 3 4 4 3 3 3 
200-499 tel. 104 108 131 130 143 133 109 112 
Kapuvári KSH 464 494 448 448 443 365 435 433 

Kiskereskedelmi boltok összesen 1000 lakosra 
GYMS megye 16,1 16,9 14,7 16,4 17,3 17,7 17,4 17,63 
GYMSM köz 12,8 12,3 11,6 11,8 11,8 11,5 10,8 10,53 
Gyóró 9,7 7,6 7,9 10,4 10,6 8,0 6,7 6,8 
200-499 tel. 10,6 10,1 11,8 11,8 11,9 10,8 10,5 9,9 
Kapuvári KSH 17,8 19,1 17,4 17,6 17,5 14,4 17 17,01 

Kiskereskedelmi boltok 1995-2002. 

A statisztikai adatok alapján a településen 2002-ben 3 kiskereskedelmi bolt volt jelen. A boltok száma a 
vizsgált időszakban ingadozott, majd stagnálás következett, így érte el a jelenlegi számot. Az ezer lakosra vetített 
érték alacsonynak mondható, jelentős mértékben elmarad a térségi átlagtól, és alacsonyabb, mint a hasonló 
lakónépességű és a megyei községek átlaga. 
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Élelmiszerboltok száma 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GYMS megye 2 214 2 189 1 954 2 185 1 765 1 732 1 706 1 661 
GYMSM köz 1 010 972 909 965 850 843 797 770 
Gyóró 4 3 3 3 3 3 3 3 
200-499 tel. 54 57 61 61 60 62 50 54 
Kapuvári KSH 159 164 142 148 114 14 118 108 

Élelmiszerboltok 1000 lakosra 
GYMS megye 5,2 5,1 4,6 5,2 4,2 4,1 3,9 3,8 
GYMSM köz 5,3 5,1 4,8 5,1 4,5 4,5 4,2 4,1 
Gyóró 9,7 7,6 7,9 7,8 8,0 8,0 6,7 6,8 
200-499 tel. 5,5 5,4 5,5 5,5 5,0 5,1 4,8 4,8 
Kapuvári KSH 6,1 6,3 5,5 5,8 4,5 0,6 4,6 4,2 

Élelmiszerboltok 1995-2002. 

 
Élelmiszerboltok számának alakulása 1995-2002. 

Az élelmiszerboltok tekintetében a 2002. évben 3 működött a településen (Hiba! A hivatkozási forrás 
nem található.). Ez a szám stagnálás után érte el a jelenlegi 1996-os számot. Azonban az ezer főre vetített 
adatok alapján a legmagasabb az élelmiszerboltok aránya. Ez valószínűsíthetően a városoktól való viszonylago-
san nagyobb távolság és az ingázók alacsonyabb számának eredménye. 

Vendéglátóhelyek száma 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GYMS megye 2 337 2 445 2 072 2 275 2 405 2 478 2 565 2 641 
GYMSM köz 970 947 898 934 962 967 974 969 
Gyóró 4 3 3 3 3 3 3 3 
200-499 tel. 58 60 52 54 56 57 54 61 
Kapuvári KSH 174 173 150 144 149 144 145 143 

Vendéglátóhelyek száma 1000 lakosra 
GYMS megye 5,5 5,8 4,9 5,4 5,7 5,9 5,9 6,07 
GYMSM köz 5,1 5,0 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,19 
Gyóró 9,7 7,6 7,9 7,8 8,0 8,0 6,7 6,8 
200-499 tel. 5,9 5,6 4,7 4,9 4,7 4,6 5,2 5,4 
Kapuvári KSH 6,7 6,7 5,8 5,6 5,9 5,7 5,7 5,62 

Vendéglátóhelyek 1995-2001. 
 

A vendéglátóhelyek száma stagnált az elmúlt időszakban. A statisztikai adatok szerint 2002-ben 3 mű-
ködött a településen. Ezer lakosra vetítve ez a szám meghaladja minden vizsgált településcsoport mutatószámát. 
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2.4. Intézményi ellátottság 

A település intézményi ellátottsága jónak mondható, az elfogadott szintű működéshez szükséges intéz-
ményekkel rendelkezik. 
Oktatási, kulturális intézmények: 

Óvoda 
A településen az óvoda 20 férőhellyel működik (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). Az óvodás 

gyermekek száma 1995 óta folyamatosan csökken. 2002-ben 15 gyermek vette igénybe az oktatási szolgáltatást. 
Az óvodás gyermekek számának csökkenése országos jellegű folyamat.  

Az ezer lakosra vetített óvodások száma magasabb a vizsgált csoportok adatainál, azonban az óvoda 
kihasználtsága 2002-re lényegesen csökkent. Az óvodapedagógusok száma 2 fő, mindegyikük rendelkezik képe-
sítéssel. Az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 8 fő, amely elmarad a többi vizsgált településcsoport 
átlagától 

Óvodás gyermekek száma 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GYMS megye 16 937 16 561 15 925 15 644 15 266 15 301 14 133 13577 
GYMSM köz 7 652 7 481 7 271 7 132 7 034 7 069 6 251 5778 
Gyóró 17 18 22 19 17 17 15 15 

Óvodás gyermekek 1000 lakosra 
GYMS megye 39,8 38,9 37,5 36,9 36,0 36,1 32,5 31,21 
GYMSM köz 40,2 39,4 38,4 37,7 37,2 37,4 32,8 30,92 
Gyóró 41,4 45,3 57,6 49,5 45,1 45,1 33,6 33,9 

Óvodai férőhely 
GYMS megye 17 031 16 862 16 733 16 745 16 513 16 563 16 319 16425 
GYMSM köz 8 191 8 102 8 046 8 050 7 963 8 013 7 790 7567 
Gyóró 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

Óvodai kihasználtság 
GYMS megye 99,45% 98,21% 95,17% 93,42% 92,45% 92,38% 86,60% 82,66 
GYMSM köz 93,42% 92,34% 90,37% 88,60% 88,33% 88,22% 80,24% 76,36 
Gyóró 85,00% 90,00% 110,00% 95,00% 85,00% 85,00% 75,00% 75,00% 

Óvodapedagógusok száma 
GYMS megye 1 442 1 411 1 410 1 416 1 382 1 384 1385 1408 
GYMSM köz 652 639 636 634 622 624 625 607 
Gyóró 2 2 2 2 2 2 2 2 

Egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 
GYMS megye 11,8 11,7 11,3 11,1 11,1 11,1 10,20 9,64 
GYMSM köz 11,7 11,7 11,4 11,3 11,3 11,3 10,00 9,52 
Gyóró 8,5 9,0 11,0 9,5 8,5 8,5 7,5 7,5 

Óvodák legfontosabb adatai 1995-2002. 
Általános Iskola 

Általános iskolai tanuló 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GYMS megye 41 569 40 742 40 477 40 238 40 059 4 096 38 282 38082 
GYMSM köz 17 624 17 281 16 984 16 746 16 463 16 500 15 998 15305 
Gyóró 20 11 6 11 13 13 17 15 

Általános iskolai tanuló 1000 lakosra 
GYMS megye 98,0 96,0 95,0 88,0 95,0 94,0 88,0 88,0 
GYMSM köz 93,0 91,0 90,0 95,0 87,0 87,0 84,0 82,0 
Gyóró 49 28 16 29 34 34 38 34 
200-499 tel. 27 27 21 21 20 19 19 21 
Kapuvári KSH 97,0 95,0 96,0 95,0 - - 87,0 85,0 

Általános iskolai mutatók változása 1995-2002. 
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Az általános iskolai tanulók száma a 2002. évben 15 fő, és jelenleg is 15 fő. A napközis ellátásban 4 ta-
nuló részesül. A 2002. évi adatok alapján az ezer főre eső tanulók száma (Hiba! A hivatkozási forrás nem ta-
lálható.) a legmagasabbnak mondható. Az általános iskolában 1 pedagógus dolgozik, és 1 fő kisegítő dolgozó 
segíti munkáját. Az általános iskolába Sopronból 1 fő, Cirákról 2 fő és Himódról 2 fő jár be.  
Egészségügyi intézmények: 

A települések alapellátásának fontos elemei az egészségügyi intézmények, melyekkel Gyóró hiányosan 
ellátott. A településen található háziorvosi, ápolónői és védőnői szolgálat. A rendelő a Fő u. 7. szám alatt találha-
tó. A településen fogorvosi rendelő nem működik a szolgáltatást Mihályiban és kapuváron vehetik igénybe.  

A településen gyógyszertár nem működik, Ezt a szolgáltatást szintén Mihályiban lehet igénybe venni. Az 
állategészségügyi szolgálat szintén Mihályiban a Kisfaludi u. 7. alatt található.  Az intézményeknek helyet adó 
épületek állaga, mérete megfelelő, bővítést, felújítást nem igényelnek. 
Igazgatási intézmények: 

A településen a Polgármesteri Hivatal a Fő u. 7. szám alatt működik.  
Egyéb intézmények: 

A településen a Postahivatal a Fő u. 7. szám alatt működik. A Könyvtár pedig az iskola épületében talál-
ható a Hunyadi utcában. 

2.5. Az épített környezet vizsgálata 

2.5.1. Településszerkezet 
 

 
Gyóró az I. katonai felmérési térképen (1780 körül) 

1784-ben a falu az egyutcás, utifalu jellegzetes képét mutatja. A mai Fő utca észak-dél irányban alakult 
ki, mutatva az akkori fő közlekedési forgalom irányát. A főutca és a Csapod felé vezető út kereszteződésében 
már ekkor található néhány épület, amely előrevetíti a további kiépülést is. A temető már ekkor kikerült a mai 
helyére a Csapod felé vezető út mellé.  

Az első katonai felmérés térképén jól láthatóak a településről a szomszédos falvak irányába futó utak. A 
Fő útból keleti irányba kiinduló út a településen kívül északi irányba fordul és Himód felé vezet. A település déli 
végétől kiinduló utak Tziráky és Csapod felé mutatnak.  
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Gyóró II. katonai felmérés (1845) 

A település 1845-re szinte semmit sem változott. Az úthálózat is megegyezik az előző térképen látható 
utakkal, továbbra is fennmaradtak a szomszéd települések felé irányuló közvetlen kapcsolatok. A térkép kissé 
részletesebb, jobban elkülöníthetőek a lakóházak és a kertek. A térképen már jól kivehető a Fő utcára merőleges 
kis utca kialakulása a település déli északi részén, ami az előző térképen még nem látható. 

 
Gyóró az 1880-as III. katonai felmérési térképen 

Az 1837-es felméréshez viszonyítva jól látható, hogy a település nem ment át jelentős településszer-
kezeti változáson, területi kiterjedésen nem fejlődött jelentősen. Megfigyelhető, hogy elsősorban a  
foghíjak épültek be a jelenlegi Fő utcában. Ez a térkép már jóval részletesebben mutatja be a telepü-
lésszerkezetet, jól kivehetők a településről kivezető utak mellett telepített fasorok, valamint jól elkülö-
níthetők egymástól a mezőgazdasági művelésű parcellák is. A településről kivezető utak továbbra is 
biztosították a közvetlen kapcsolatot a szomszédos településekkel. 
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Gyóró az 1920-30-as évekbeli IV. katonai felmérési térképen 

2.5.2. Az épületállomány vizsgálata 
A.) LAKÓÉPÜLETEK 

A település épületállománya az átlagos vidéki települések épületeihez képest kedvezőbb állagúak. Csu-
pán 2 db felújításra ill. bontásra javasolt épületet találtunk a helyszíni szemle során a településen. Igazán lerom-
lott állagú épülettel nem találkoztunk. 

Az épületeket az építési koruk szerint vizsgálva látható, hogy az épületállomány döntő többsége a II. vi-
lágháború után épült. A régi főutca parasztházai is nagyrészt átépítésre kerültek a háború után. A szintszámok 
tekintetében túlnyomó a földszintes épületek aránya, de szép számmal találhatóak tetőteres és emeletes házak 
is. 

Épületek építési kor szerint Darabszám %-os megoszlás 
1945 előtt épült épület 21db 12,5 % 
1945-1990 között épült épület 135 db 80,4 % 
1990 után épült épület 12 db 7,1 % 
Összesen: 168 db 100 % 

Épületek szintszám szerint Darabszám %-os megoszlás 
Földszintes épület   148 db 88,3 % 
Földszint+emeletes épület 6 db 3,5 % 
Földszint+tetőteres épület 4 db 2,3 % 
Pince+földszintes épület 2 db 1,2 % 
Pince+földszint+tetőteres épület 7 db 4,1 % 
Földszint+emelet+tetőteres épület 1 db 0,6 % 
Összesen: 168 db 100 % 

 

 
Épületek építési kor szerinti megoszlása (2003.) 
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B.) KÖZÉPÜLETEK 

A Polgármesteri Hivatal épülete jó állagú földszintes épület, a Fő utcában. Az épület mérete és kivitele 
megfelelő, feladatai ellátására alkalmas. Bővítést jelenleg nem igényel, de a jövőben esetleges bővítése a saját 
telkekén megoldható. A Hivatallal egy épületben található a Posta, mely szintén alklamas feladatai ellátására a 
jelen helyén és formájában. 

Az orvosi rendelő szintén itt található, amely azonban itt már nem tud szakszerű és kényelmes helyet 
biztosítani a betegellátásra. 

Az általános iskola a Hunyadi utcában található. Épületében több funkció is helyet kapott pl. könyvtár, 
kultúrház. Az iskolát hatalmas zöldterület veszi körül, mely gondozott, mint az épület maga. A telek esetleges 
sportcsarnok építésére is alkalmas lehet a jövőben. 

A Fő utcán található központi jellegű kereskedelmi, vendéglátó funkciójú épületeken kívül a település 
más pontjain is találhatóak ilyen funkciójú épületek, lakóház földszintjén vagy a lakótelken különálló épületben 
létrehozva. 

C.) ÜDÜLŐ, SZABADIDŐS ÉPÜLETEK 

A település jelenleg nem rendelkezik kijelölt üdülőterülettel, illetve ilyen jellegű épületekkel. 
E.) MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK 

Mezőgazdasági épületek külterületen a majorok területén találhatóak. Ezek között lakó és állattartó épü-
letek egyaránt vannak. Nagyon leromlott állagú épületeket csak a tatárföldi major területén találunk. 

F.) IPARI ÉPÜLETEK 

A községben jelentősebb ipari jellegű épületek sajnálatos módon a település központi területén a Hu-
nyadi utca és a Fő utca kereszteződésében találhatóak. Ezen a nagy méretű gazdasági területen raktárépületek, 
volt lakóépületek és nagyobb csarnok is található. Ezek közül csak a csarnok épület jó állagú, új épület. 

2.5.3. Műemlékvédelem, védett épületek 
Műemléki védelem alatt áll a településen: 

• A Kossuth u. 253-as helyrajzi számon található római katolikus templom, mely 1794-ben késő barokk stílus-
ban épült. Szentélyében freskó barokk stílusban a 18.századból, Dorfmeister István alkotása. 

• 0212/2-es helyrajzi számon található vízimalom. 

2.6. Természeti környezet vizsgálata 

2.6.1. Belterületi zöldfelületek 
Jelenleg a településen kiépített közpark a műemlékileg védett római katolikus templom mellett található. 

Itt egy nagyon szépen gondozott, igényesen kialakított közparkot hoztak létre középen a millenniumi kereszttel. 
Emellett a Hunyadi utca és a Fő utca kereszteződésében szintén kialakítottak egy szépen gondozott közparkot, 
de ez a terület útburkolatokkal szabdalt ezért nem mutat igazán egységes képet. A Fő utca végén (49 hrsz.) 
szintén található egy kisebb zöldfelületi elem, mely jelenleg nem parkosított ugyan, de a jövőben itt is kialakítható 
egy rendezett közpark, mely jó előteret adna a polgármesteri hivatal számára. A három települési zöldfelület a 
lakosság igényességét mutatja, mely által rendezett településkép alakult ki a faluban. 

Az utcák zöldfelületi ellátottsága a település területén jónak mondható. A széles felületek főleg gyeppel 
borítottak. Az utcai fasorokat általában gyümölcsfák alkotják, ritkábban díszcserjék.  

A csatornahálózat kiépítésének befejezése után az utak portalanítására és a felszíni vízelevezetésre il-
letve tervszerű növényzettelepítésre gondot kell fordítani. 

2.6.2. Külterületi zöldfelületek 
A település külterülete főként a nyugati területeken jelenleg nagyon változatos. A rét és legelő területek 

aránya a külterületen 12%, az erdőterületek aránya 9%, a szántóterületek aránya pedig 79%. 
Összefüggő erdőterület a település dél-nyugati, nyugati területén, nagyobb rétek az észak-nyugati ré-
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szén találhatók.  
A külterület nagy része jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 

2.6.3. Természetvédelem hatálya alá eső területek 
Országos természetvédelem alá eső terület a településen jelenleg nincs. 

2.7. Környezetvédelem 

A település távol esik a főközlekedési utaktól, a jelen lévő vállalkozások nem jelentősek. Így mind a 
pontszerű, mind a vonalas szennyezési források nem relevánsak a település esetében. A gáz bevezetése nyo-
mán csökkent a lakossági szennyezés is, amely a rákötéseket tekintve átlagon felüli. A személygépkocsi állo-
mány is alacsonyabb az átlagosnál. Gyóró mind a levegőtisztaság, mind a zaj és rengésszennyezés tekintetében 
nyugodt településnek számít. 

2.7.1. Levegőtisztaság 
A településen a levegő minősége jó, jelentős szennyező forrás nincs a település közigazgatási területén 

és annak környezetében. 
A mezőgazdasági területekről esetenként felszálló port a területen lévő lombos növényzet nagyrészt ki-

szűri a levegőből. 
A községben ipari mértékű szennyezőanyag kibocsátás nincs. A kén-dioxid és szén-monoxid emisszió a 

hagyományos vegyes tüzelésű fűtés hátérbe szorulásával folyamatosan csökken. A gázhálózat kiépülésével a 
háztartások fokozatosan átállnak a környezetkímélő fűtési módra.  

Jelentősebb állattartás a három volt Tsz majorban található. A belterülethez közeli majorban kb. 300 db 
szarvasmarhát tartanak, a Tatárföldi  és a Rozália majorban kb. 1000-1000 db sertést tartanak, amelyek viszont 
levegőtisztaság szempontjából terhelést jelentenek a település számára.  

2.7.2. Zajhatások 
Üzemi tevékenységből származó káros zajterhelésről nincs tudomás a településen.  
A közúti gépjármű-közlekedés környezeti zajterhelései a település útjain nem érik el a megengedett ha-

tárértékeket. A mellékutak forgalmi adatai alapján a közlekedési zajterhelés nem igényel környezetvédelmi be-
avatkozást.  

2.7.3. Hulladékkezelés 
A településről a kommunális hulladékot a Rekultív Kft. szállítja el a fertőszentmiklósi hulladéklerakóba. 

Lomtalanítás a településen évente két alkalommal van, mely a lakossági igényeket kielégíti. A településen kelet-
kező veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról és elszállításáról a vállalkozók egyénileg gondoskodnak. 

A településen kijelölt törmeléklerakó és döglerakó nem található. Önkormányzati adatközlés szerint 
040/22 hrsz.-ú külterületi  ingatlanon működik illegális szemétlerakó hely. Az önkormányzatnak azonban szüksé-
ge lenne egy legális, kiépített lakossági törmeléklerakóra, mely számára a fent említett terület alkalmas lenne.  

Az egyéb illegális szemétlerakók felszámolásra kerültek. 

2.7.4. Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata 
A táj a Répce-Rábca vízrendszeréhez tartozik, de a D-i peremet a Répcelaki árapasztó torkolata és 

Várkesző között 17 km hosszan a Rába is érinti. A Répce idetartozó szakasza mintegy 26 km, a Kis-Rábáé 36 
km. A mesterséges vízfolyások között a Vármegyei- (22,5 km), a Tardosa-csatorna (12 km), a Farkas-ér (16,3 
km), a Keszeg-ér (28 km) és a Linkó-ér (17 km) a fontosabbak. Mérsékelt lefolyású terület. Az árvizek időszaka a 
nyárelő, míg a kisvizek főleg ősszel és télen fordulnak elő. A vízminőség II. osztályú.  

A talajvíz mélysége 2-4 m közötti, mennyisége 5-7 l/s.km2. Kémiai jellege túlnyomórészt kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos, összes keménysége 15-25 nk° között van. A szulfáttartalom 60-300 mg/l közöt-
ti. Felhasználhatóságukat helyenként a nitráttartalom korlátozza. 

A rétegvízkészlet 1,5 l/s.km2 körül van. Az artézi kutak száma kevés. Főleg a 100 m feletti rétegek vizét 
termelik ki. Vízhozamuk közepes. 1984-ben a felszíni vízkészlet kihasználtsága 20%-os, a felszín alattié 40%-os 
volt, ami jelzi, hogy további hasznosításra bőven van lehetőség. 
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A község felszíni vizei és vízgyűjtői a Répce-folyó és a Köles-ér melyek a Duna felé haladnak. Ezek 
vízminősége jó, szennyezőanyag csak talajvíz szennyeződés által kerülhet beléjük. Ipari eredetű szennyeződés 
nem éri a felszíni vízfolyásokat. A mezőgazdasági eredetű vízszennyeződések is csökkentek az utóbbi években. 

A felszín alatti vizek minőségének javulásában nagy szerepe lenne a tervezett csatornahálózatnak. Így 
kommunális eredetű talajszennyeződés és talajvíz szennyeződés nem lesz a településen. Ipari eredetű felszín 
alatti vízszennyeződés nincs a településen. A mezőgazdasági eredetű talajvíz szennyeződések is – mint említés-
re került - csökkentek az utóbbi években, így a vízminőséget rontó hatása jelentéktelen. Jelenleg a belterület 
csatornázatlansága miatt a működő szabálytalan házi szikkasztók szennyvíz szennyezése által az elmúlt 15-20 
évet tekintve jelentős talajszennyeződés történt, ami mai napig aktuális probléma.  

2.8. Közlekedési kapcsolatok vizsgálata 

2.8.1. Közúthálózati kapcsolatok 
A település jelenlegi közlekedési kapcsolatait a bel- és külterületen áthaladó állami mellékutak jelentik. 

Ezek az alábbiak:  
• 8603 sz. állami mellékút, mely a településen belül a Kossuth utcán áthaladva Mihályin, Magyarkeresztúron 

és Jobaházán áthaladva Csorna felé vezet. Ez megközelítőleg délnyugat-északkelet irányú közlekedési kap-
csolatot biztosít a településnek. Észak-kelet felé ezen az úton érhető el a 85-ös főút. 

• 8612 sz. állami mellékút, mely a település ÉNY-DK-i irányú közlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal 
Csapod felől érkezik a településre, áthalad a külterületen és Cirákon keresztül Beled felé vezet tovább. 

• 8613 sz. állami mellékút, mely a település észak-dél irányú közlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal 
Kapuvár felől érkezik áthalad a Fő utcán és Cirák felé haladva a 86-os főút felé ad közlekedési kapcsolatot. 

Közúti kapcsolatok 
 Távolság Légvonal Index 
Himód 4,2 3,2 1,3 
Mihályi 6,9 6,0 1,2 
Beled 6,3 6,0 1,1 
Cirák 1,7 1,5 1,1 
Dénesfa 4,5 3,8 1,2 
Csapod 8,4 7,8 1,1 
Pusztacsalád 13,2 9,2 1,4 
Iván 12,0 10,3 1,2 
Győr 55,2 50,2 1,1 
Sopron 41,7 39,5 1,1 
Kapuvár 14,2 10,8 1,3 
Csorna 23,9 21,2 1,1 
Hövej 7,2 6,1 1,2 
Kisfalud  9,0 6,5 1,4 
Vadosfa  10,0 7,9 1,3 
    

19. táblázat: Gyóró elérhetősége 
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Gyóró elérhetősége 

A település elérhetőségét két tényező jellemzi. Egyrészt a települést érintő urak száma, másrészt a 
szomszédos, illetve a nagyobb központokkal történő összekötetése. Gyórót több út is érinti, négy irányba futnak 
ki az utak a településről. A nagyobb központok és a szomszédok elérhetőségét az elérhetőségi indexel (19. táb-
lázatHiba! A hivatkozási forrás nem található.) jellemezzük, amely a légvonal és a közúti távolság hányadosa. A 
hányados értéke minél jobban közelít az ideális 1-hez, annál jobb a két település egymáshoz viszonyított elérhe-
tősége. A táblázatból látható, hogy egyetlen esetben sem haladja meg a közúti távolság a légvonalbeli távolság 
kétszeresét, amely ideális helyzetnek mondható. A szomszéd településekkel közvetlen összeköttetése van a 
településeknek. 

2.8.2. Tömegközlekedés, belterületi utak 
A települést naponta 10 buszjárat érinti. A buszok Győrbe, Kapuvárra, Beledre és Répcelakra közleked-

nek. A buszmegálló a Fő utcán a vegyesboltnál található. Árnyékos helyzetben van a Kossuth L. utca, mert erre-
felé nem vezetnek buszjáratok. Vasúti kapcsolattal nem rendelkezik a település. 

A belterület útjai 70%-ban portalanítottak. A külterületen jelenleg nem találhatók portalanított útszakasz-
ok. Az utak vízelvezetése csak részben megoldott. Általában hiányoznak az utakat kísérő vízelvezető árkok. 

2.8.3. Kerékpáros közlekedés 
Jelenleg a települést nem érinti sem kerékpárút, sem kerékpáros nyomvonal. 

2.9. Infrastruktúra vizsgálata 

A település infrastrukturális ellátottsága 
Infrastruktúra Szolgáltató Évtől Arány 

Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya Pannon – víz Rt. 1991 80 % 
Csatornahálózatba bekötött lakások aránya -  Nincs kiépítve 
Telefonnal ellátott lakások aránya Matáv Rt. 1994 60 % 
Kábeltévé hálózatba kötött lakások aránya Molnár elektronikai Kft 2002 40 % 
Gázhálózatba bekötött lakások száma Égáz rt. 1995 60 % 
Burkolt utak aránya   70 % 

2.9.1. Ivó és tüzivíz ellátás 
A településen 2002-ben a 170 lakásból 149 lakás volt bekapcsolva a vezetékes vízhálózatba, amely a 

lakások 88,69%-a. Ez az arány a többi vizsgált hasonló településhez képest átlagon alulinak mondható. Megyé-
hez A település vízhálózata 1991-ben épült ki, üzemeltetője a Pannon-Víz Rt. A szolgáltatás minősége megfelelő 
a településen. 
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2.9.2. Szennyvízelvezetés 
A településen a szennyvízhálózat jelenleg még nincs kiépülve. A vízvezeték (10,0 km) és a szennyvíz-

csatorna-hálózatra (0 km ) rákapcsolt lakások arányából kiszámítható a közműolló . Mivel a településen a 
szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépülve a közműolló teljesen nyitott. 

2.9.3. Csapadékvíz elvezetés 
A község síkvidéki jellegű. A csapadékvíz befogadója a Répce és a Köles-ér illetve a Gyórói-árok.  A 

községen belül a lakóutcák csapadékvíz elvezetése az utakat szegélyező egy és kétoldali nyílt árkokba történik, 
ahol elszikkad. Az árkok elhanyagoltak, tisztításuk nem megoldott. 

2.9.4. Villamos energia ellátás 
A villamos energiát az ÉDÁSZ Rt. szolgáltatja a fogyasztók részére. A fogyasztók száma meghaladja a 

lakások számát (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.), amely az egy lakásban található több villanyórára 
utal. 20 kV-os vezeték csak külterületen érinti a települést. 

2.9.5. Gázellátás 
A településen 1995-ben épült ki a vezetékes gázszolgáltatás. A szolgáltatást az ÉGÁZ Rt. végzi el. A 

gázfogyasztók száma folyamatosan növekszik, 2003-ban már 169 háztartás kapcsolódott rá a hálózatra, mely azt 
jelenti, hogy a gázellátás 100%-os a településen. A hálózatra rákapcsolódott lakások aránya a legmagasabb a 
vizsgált csoportok közül. 

2.9.6. Hírközlés 
A telefonszolgáltatást a MATÁV Rt. végzi el a településen. A településen 2002-ben 112 fővonal volt ta-

lálható (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). Az ezer lakosra vetített mutatók alapján Gyóró értékei el-
maradnak minden vizsgált településcsoport átlagánál. A mobiltelefonos szolgáltatás színvonala megfelelő, lefe-
dett a település teljes területe. 

A kábeltévé hálózatának kiépítésére 2002-ben került sor. Az jelenleg a település háztartásainak 60 %-a 
veszi igénybe a szolgáltatást. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

1. HATÁROZAT TERVEZET 
 
 

GYÓRÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK   
............... /2004. (.............) SZ. HATÁROZATA   

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL   
   

   
   
Gyóró község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§-ának (3) bek. b) pontjára tekintettel az 
alábbi döntést hozza:   

   
   
1. Gyóró község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TÉR-HÁLÓ Kft. TH-03-02-17 számú 

tervdokumentációjának É-1 számú, M=1:8 000 méretarányú Településszerkezeti tervét és a Településszerkezeti 
terv mellékelt leírását.   

2. Utasítja a Jegyzőt, hogy a Településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési Szabályzatot terjessze a 
Képviselőtestület elé.   

   
   
   
Határidő: folyamatos   
Felelős: Jegyző   
   
   
   
   
Kelt: Gyóró, 2004. év ................. hó ...... nap   
   
   
   
   

................….  ..................  
Polgármester     Jegyző   
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2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

2.1. Településszerkezet 

A településszerkezet fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy a terepadottságokat és a már kialakult szer-
kezetet a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyük és kihasználjuk. A fejlesztés során a részben organi-
kusan kialakult falu és a részben tervszerűen kialakított utcahálózat szerves továbbfejlődését kívántuk biztosítani 
a központi településrész hagyományos településszerkezetének megbontása nélkül.  

A fejlesztések illeszkednek a jelenlegi utcahálózathoz és folytatják a megkezdett fejlesztési és beépítési 
irányokat. A belterületi határ módosítására jelenleg nincs szükség, mert a lakóterületi fejlesztések a jelenlegi 
belterületen megvalósíthatóak.  

A tervezett településszerkezetben hat fő területfelhasználási kategóriát különböztetünk meg. Ezek a la-
kóterületi funkció, különleges idegenforgalmi és különleges sport és szabadidős funkció, különleges kavicsbá-
nyászati területek, általános mezőgazdasági területek és végül a mezőgazdasági üzemi területek. 

A lakóterület fejlesztés helye a település keleti részén az Ady Endre, a Kossuth Lajos,  Árpád utca és a 
0130 hrsz.-ú út által határolt, jelenleg még be nem épített terület és a vele szemközti szántóterület egy része, 
hogy egy kétoldali beépítésű utca alakuljon ki. 

A mezőgazdasági üzemi területfejlesztés helye a meglévő mezőgazdasági majorok területe, melyekben 
jelenleg is és a jövőben is állattartás és mezőgazdasági tevékenység folyik. 

A sport és szabadidős területfejlesztés helye a meglévő sportpálya és környéke. A különleges idegen-
forgalmi terület helye a település nyugati részén található (053/4 hrsz.) volt kavicsbánya tó és környéke, ami már 
jelenleg is a horgászok kedvelt helye illetve a település keleti részén a Répce-folyó két ága által körbefogott szi-
get, a Malom-sziget területe. Itt található a magánkézben lévő műemlékileg védett 200 éves malom.  

Ezek mellett a főbb területfelhasználási kategóriák mellett meg kell említeni a 8613. sz. állami mellékút 
mentén található tervezett tartalék kereskedelmi gazdasági területet. 

2.2. Lakóterületek 

Jelenleg a településen több olyan utca található, melynek beépítése hiányos. Első ütembe ezeknek az 
üres telkeknek kell beépülnie. Lakóterület fejlesztést az Ady és Kossuth utcák által határolt (169-176 hrsz.) terü-
letre, valamint az Árpád utca végén lévő jelenleg beépítetlen területre javasolunk. A fejlesztési területek felé ki-
építhető a közműellátás a jelenlegi hálózat folytatásaként. Ezekkel a beépítésekkel a település zömösödik, mivel 
a központhoz közeli területek kerülnek első ütemben beépítésre.  

Második ütemben célszerűnek látszik az első ütemben kialakított utca kétoldali beépítésének megvalósí-
tása. Ez a megoldás külterületi ingatlanok belterületbe vonását jelentené (0131/1-6 hrsz.). Az utca közműellátása 
szintén megoldható az első ütemben kiépített hálózatokra történő rácsatlakozással. A fent említett területek jelen-
leg külterületek, melyeket jobbára szántó vagy legelőterületként hasznosítanak tulajdonosaik. A szántók minősé-
ge nem túl jó, 4-5 között van, tehát beépítésre alkalmasak lehetnek. 

Emellett célszerű lenne a településre bevezető Kossuth utca kétoldali beépítését folytatni a 166 hrsz.-ú 
rét művelési ágú terület beépítésével. Itt a települési átlagtól kisebb lakótelkek kerülnének kialakításra, mely által 
a település telekkínálata változatosabbá tehető. 

E területeken kialakítható telekszám a rendezési terv távlatában bőven kielégíti a település jelenlegi és 
várható igényeit.  

2.3. Településközpont, intézmények 

A település intézményei a Kossuth utca és a Fő utca mentén elszórtan találhatóak. Egységes település-
központi terület nem alakult ki a településen, a tervekben sem szerepel településközpont vegyes terület kijelölé-
se. A településközpont jellegű intézmények a lakóterületen belül vannak illetve ezen belül elhelyezhetők. A tele-
pülésen az iskola telkét a falusias lakóterületektől eltérően intézményi területnek jelöltük, mivel jelenleg is több 
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funkciót lát el a terület. A későbbiekben itt lehet bővíteni a települési intézményeket, pl. új orvosi rendelővel, tor-
nacsarnokkal. 

2.4. Települési zöldfelületek 

Jelenleg a településen kiépített közpark a műemlékileg védett római katolikus templom mellett található. 
Itt egy nagyon szépen gondozott, igényesen kialakított közparkot hoztak létre középen a millenniumi kereszttel. 
Emellett a Hunyadi utca és a Fő utca kereszteződésében szintén kialakítottak egy szépen gondozott közparkot, 
de ez a terület útburkolatokkal szabdalt ezért nem mutat igazán egységes képet. Azonban. Mint közlekedési 
zöldfelület mindenképpen megtartásra javasoljuk. A Fő utca végén (49 hrsz.) szintén található egy nagyobb zöld-
felületi elem, mely parkosításába nemrégiben kezdtek bele. A jövőben itt is kialakítható egy rendezett közpark, 
mely jó előteret adna a polgármesteri hivatal számára. A három települési zöldfelület a lakosság igényességét 
mutatja, mely által rendezett településkép alakult ki a faluban. 

Tervezett új zöldterület a településen a Kossuth utca mentén található 166 és 191 hrsz.-ú terület. Ezen a 
területen már most is szép növényzet, facsoport található. Itt a tervek szerint lehetőség van egy szép közpark, 
játszótér kialakítására. 

Ezek mellett egyéb zöldfelület a településen a Petőfi utca 283/1 hrsz-ú területe melynek feltöltését nem-
régiben végezték el. Itt várhatóan sport és szabadidős terület alakul ki a jövőben, tehát megmarad továbbra is 
nagy kiterjedésű zöldfelületnek.  

Fontos, hogy a jövőben a parkokban a leendő növényzettelepítéseket csak gondos előkészítő munka és 
tervezés után lehet elkezdeni. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a meglévő zöldfelületeken a tájra, környezetre 
jellemző növénytársulásokat telepítsenek. Kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények telepítését, előtérbe kell 
helyezni a lombhullató fafajták alkalmazását. 

2.5. Gazdasági területek 

Gyórón a gazdasági területek két fajtáját különböztetjük meg. Ez a kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület és az ipari gazdasági terület. Mindkét kategória területei már kialakultnak tekinthetőek a településen.  

A településen meglévő kereskedelmi gazdasági terület a Fő utca végében található a 266-270 hrsz.-ú 
telkeken, mely teljesen beékelődött a lakóterületek közé. Jelenleg fémmegmunkáló üzem működik, valamint 
géptárolás folyik a területen. Ez a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a település szerkezetétől idegen, de 
megszüntetésére jelenleg nincs mód. A területen a jövőben a gazdasági tevékenység csak szabályozott keretek 
között folytatható (látványvédelem, környezetvédelem, zaj és levegőszennyezés). A területet a szerkezetbe való 
jobb illeszkedés céljából telken belüli védőfásítással kell körülvenni és az építménymagasságot, beépítettséget, 
zöldfelületet is szigorúan kell szabályozni. 

A település tartalék gazdasági kereskedelmi területet a 0101/15-17 hrsz.-ú területek egy részének kijelö-
lésével kíván az esetleges kisebb termelő, szolgáltató, lakóterületet nem zavaró tevékenységű vállalkozások 
számára helyet biztosítani. A terület közműves ellátása a Fő utcából megoldható a hálózatok meghosszabbításá-
val. Egyéb, nagyobb léptékű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfejlesztést – a település paramétereit 
figyelembe véve - nem tervez a település. 

Ipari gazdasági területeknek a volt majorok és a tsz major területét jelöltük ki. A három majorban jelenleg 
mezőgazdasági tevékenység és nagylétszámú állattartás folyik.  

Az egyik major a tsz tulajdonában (Agrár Rt. Mihályi) van a másik major a GÖCSEI FARM BT., a har-
madik pedig a Mangi Kft. és a Rába Takarmányhús Rt. Répcelak tulajdonában van és már mindhárom közmű-
vekkel részlegesen ellátott. Ezeken a területeken a mezőgazdasági tevékenység, terménytárolás, takarmánytáro-
lás, terményfeldolgozás stb. ill. állattartási, állattenyésztési tevékenységek számára biztosít a jövőben helyet a 
település. A településkép, a lakóterületek és az idegenforgalmi területek védelme és a látványvédelem szempont-
jából a jövőben a területeken telken belüli védőfásítást kialakítani. 

2.6. Mezőgazdasági területek 

A település külterülete főként a nyugati területeken jelenleg nagyon változatos. A rét és legelő területek 
aránya a külterületen 13%, az erdőterületek aránya 16%, a szántóterületek aránya pedig 67%. 

Összefüggő erdőterület a település dél-nyugati, nyugati területén, nagyobb rétek az észak-nyugati ré-
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szén találhatók. Ezen területekkel kapcsolatban annyi változás történik, hogy a település dél-nyugati részén a 
Csapod és a Cirák felé vezető utak közötti területen erdőtelepítésre javasolt területeket jelöltünk ki a szántóterüle-
tek rovására. Ezen területek közvetlenül a meglévő erdőterületekhez kapcsolódnak. A rét és legelő területek nem 
változnak. 

2.7. Különleges- és közmű területek 

A különleges területeken belül a településen megkülönböztetjük a különleges temető területet, sport és 
szabadidős területet és a különleges idegenforgalmi területet illetve a különleges bányaterületet és különleges 
horgásztó területet.  

A méretét és hangsúlyosságát tekintve a legjelentősebb tervezett különleges terület a településen a Ma-
lom-sziget területén kialakítandó idegenforgalmi terület. 

A várható, jövőbeni idegenforgalom és az esetlegesen meginduló vízi- és horgász turizmus kiszolgálá-
sára a szálláshely szolgáltatás, sport és szabadidős tevékenységek, táborok, kemping és a kapcsolódó létesít-
ményeik számára, esetleges természetvédelmi táborok működtetésére biztosít helyet a település.A terület meg-
közelíthetősége, közlekedési kapcsolata jó, természeti környezete nagyon szép, adottságai kiválóak.  

A temető a település központjától kissé távol a Csapod felé vezető út mentén található. A temető a ren-
dezési terv távlatában már nem elégíti ki a település szükségleteit, így további bővítést igényel. A bővítésére dél 
felé nyílik lehetőség, közvetlenül a meglévő temetőhöz csatlakozóan. A temető bővítési területét telken belüli 30 
méteres védőfásítással kell kialakítani. 

A jelenlegi sportpálya szintén a település egy kieső részén az Csapod felé vezető út mellett található. A 
sportpálya területe jelenleg állami terület, így a fejlesztési elképzeléseknek ez erőteljes korlátját képezheti. Ezen 
a területen a sportoláshoz, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek számára biztosít helyet a 
település. Ha a tulajdonviszonyok miatt nem lehetséges a területen fejlesztéseket megvalósítani, akkor a temető 
és a lakóterületek közötti zöldterületen mód van egy sport és szabadidős terület kialakítására. Ezen területek 
megközelíthetősége jó, közműves ellátása biztosítható a meglévő hálózatról. 

A település ezeken a különleges területeken felül külterületen is tervez egy különleges sport és szabad-
idős területet a tsz major mögötti horgásztó –volt kavicsbányató- területén. A fejlesztési elképzelés a már nem 
működő kavicsbánya bányatavának kihasználását célozza meg. Az itt található bányató mára a horgászok ked-
velt helyévé vált. A kavicsbánya környékén horgászházak, hétvégi házak, kiszolgáló és vendéglátó létesítmé-
nyek, szálláshely szolgáltató létesítmények, sport és szabadidős létesítmények elhelyezésére van lehetőség. 

A különleges területek negyedik csoportját a településen a kavicsbánya terület jelenti. Jelenleg egy ki-
sebb bányatelek található a település külterületén a 031/2 hrsz.-ú területen. A bány mára már nem nagyon mű-
ködik. A kavicsszállítás útvonala Gyóró belterületét nem érinti. 

A településen olyan döntés született, hogy a Répce-folyótól keletre, ahol a település legjobb minőségű 
szántóterületei találhatóak a továbbiakban nem engedélyezik újabb bányatelkek kijelölését. 

A különleges területeken belül meg kell említeni a lakossági törmelék lerakására szolgáló különleges 
törmeléklarakó területet, mely a település déli részén egy volt bányagödörben került kijelölésre. Belterületen a 
Csapod felé vezető út és a Fő utca csomópontjától nem messze került kijelölésre egy hulladékudvar, hulladék-
sziget terület. Ezeket a területek telken belüli védőfásítással kell a környezetüktől elhatárolni. 
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3. A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA 
Rendelettervezet 

 
Gyóró község Önkormányzatának 17/2003.(XII.1) ÖK. rendelete 

Helyi építési szabályzat Gyóró község Rendezési Tervéhez 
 
Gyóró község képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) 
és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás és a ………/2004. számú 
településszerkezeti tervet elfogadó önkormányzati határozat alapján megalkotja Gyóró helyi építési szabályzatá-
ról (továbbiakban HÉSZ) szóló rendeletét, a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű 
szabályozási terveit jóváhagyja, és ezek együttes alkalmazását elrendeli. 

1. Általános előírások 
 

Az előírások hatálya és alkalmazása 
1.§ 

 
(1)Jelen rendelet hatálya kiterjed Gyóró község teljes közigazgatási területére. 
(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a 
bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, 
felújítani, helyreállítani átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt 
adni az általános érvényű hatósági előírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.) és e rendeletben előírtaknak 
szabad. 
(3)Jelen rendelet csak TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási tervlapja-
ival együtt érvényes, csak ezekkel együtt módosítható. 

 
Szabályozási elemek 

2.§ 
(1)A szabályozási terv, valamint jelen rendelet előírásai kötelező és irányadó  szabályozási elemeket tartalmaz-
nak. 
(2)I. rendű kötelező szabályozási elemek  

• az építési előírások a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre  
• a szabályozási vonal ( közterületet a nem közterülettől elválasztó vonal ) 
• a közúti szabályozási elemek (szabályozási szélességek)  
• terület felhasználási módok határa 
• építési övezet határa  
• beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa 
• építési hely határa 

(3)II. rendű szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek. 
• irányadó telekhatár 

(4)Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott. 

Az állattartásra vonatkozó előírások 
3.§ 
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(1)Az új állattartó épületek létesítési szabályait az egyes építési övezetekre vonatkozó előírások, ill. a készítendő 
állattartó rendelet határozzák meg. 
(2)Nevelési, oktatási intézmény telkétől, egészségügyi intézmény, temető, valamint élelmiszer előállítására, fel-
dolgozására, forgalmazására, fogyasztására szolgáló építménytől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára 
szolgáló épület létesítése tilos. 

Építési engedélyhez kötött tevékenységek 
4.§ 

(1)A 46/1997. /XII.29./ KTM. rendelet 9. §-ában felsoroltakon túl a következő építési munkák is csak építési en-
gedély alapján végezhetők: 

a./építési telken, illetve területen elhelyezett, közterületről látható mindenfajta reklám, hirdetés létesítése, 
festése, felszerelése. 

b./külterületen mindenfajta kerítés létesítése  
(2)Külterületen a kerítés anyaga fa, élő sövény ill. drótháló lehet, fa vagy vasbeton oszlopokkal. Beton lábazatok 
nem helyezhetőek el. 

Övezeti besorolások 
5.§ 

(1)A szabályozási és övezeti terv Gyóró közigazgatási területét az alábbi övezetekre bontja: 
 

Megnevezés: Rajzi jel: 
Beépítésre szánt területek:   
Lakóterület  
   Falusias lakó L f 
Gazdasági  
   Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület G ksz 
   Ipari Gip 
Különleges terület  
   Sport és szabadidős tevékenység területe K sp 
   Bánya terület K b 
   Temető K t 
   Idegenforgalmi terület K if 
   Törmeléklerakó K tr 
   Hulladékudvar K hu 
Beépítésre nem szánt területek:  
Közlekedési és közműterületek  
   Állami mellékút, települési gyűjtőút KÖ gy 
   Településközi út KÖ t 
   Gyalogút KÖ gya 
   Kiszolgáló út KÖ 
   Jelentősebb mezőgazdasági út KÖ m 
   Közlekedési zöldfelület KÖ z 
Erdőterületek  
   Gazdasági célú erdő E g 
   Védett erdő E ve 
   Védő erdő E v 
Mezőgazdasági területek  
   Szántó terület M sz 
   Rét, legelő terület M r 
Vízgazdálkodási területek  
   Általános vízgazdálkodási terület V 
Zöldterületek  
   Közpark Z kp 
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Védőtávolságok 

6.§ 
A védőterület lehet: 

1. védőövezet (biztonsági övezet), illetőleg 
2. nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági sáv). 

A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jog-
szabályok - ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai - alapján kell meghatározni. 
(1) Folyóvizek, csatornák, holtágak mentén a partéltől számított 6-6 méteres sávon a fenntartást akadályozó 
létesítményeket, építményeket elhelyezni nem lehet. Ezen belül a partéltől számított 3 méter széles sávon csak 
rét és legelő gazdálkodás folytatható. 
(2) A 20 kV-os nagyfeszültségű vezetéknél külterületen a tengelytől mért 6 méteres (vagy szélső száltól mért 5 
méteres) védőtávolságon belül, belterületen a tengelytől mért 2,5 méteres védőtávolságon belül építmény nem 
helyezhető el. 
(3) A település 1000 méteres védőtávolságán belül dögkút, állattartó telep, hulladéklerakó illetve más egyéb 
bűzös, fertőzésveszélyes tevékenységet folytató telephely nem létesíthető. 
(4) Az ipari gazdasági terület (állattartó telep) 500 méteres védőtávolságán belül lakóépület nem helyezhető el. 
(5) Új vagy újra megnyitott temető, temetkezési emlékhely telkén belül legalább 30 m széles, fásított védőterüle-
tet kell kialakítani. E követelményt működő temető, temetkezési emlékhely bővítési területére is alkalmazni kell. 
(5)A szén-dioxid vezeték tengelytől mért 15-15 méteres védőtávolságán belül építmény nem helyezhető el.  
(6)A nagynyomású gázvezeték tengelyétől mért 46-46 méteres védőtávolságán belül építmény nem helyezhető 
el. 
(7)A nagy-középnyomású gázvezeték tengelyétől mért 26-26 méteres védőtávolságán belül építmény nem he-
lyezhető el. 
 

A telekalakítás szabályai 
7.§ 

(1)A beépítésre szánt területen csak építési telek céljára lehet telket alakítani. Az építési telek méretei meg kell 
hogy feleljenek az építési övezetre előírt telekméreteknek. 
(2)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein irányadó telekhatárral, 
megszüntető jellel, vagy a kettő együttes alkalmazásával jelölt telekalakítás ajánlás. Azok a telkek, amelyek meg-
felelnek az övezeti előírásoknak, telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthetőek. 
Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak, csak a jelölt telekalakítások 
végrehajtása után építhetők be. 
(3)A falusias lakóterületeken telket összevonni 40 méteres telekszélességig lehet. Kivételt képez ez alól a TH-03-
02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján jelölt III., IV., X., jelű tömb Fő utcáa nyíló telkei, ahol 
telket összevonni csak 30 méteres utcafronti szélességig lehet. 
(4)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervein a közút céljára történő 
lejegyzés által érintett részeken a meglévő terület, telek –amennyiben az jelenleg is megfelel az övezeti előírá-
soknak- a jelölt telekalakítás végrehajtása nélkül is beépíthető. Ilyenkor a beépítésnél a kialakítandó telek para-
métereinek figyelembe vételével kell az épületeket elhelyezni. 
(5) Új telkek kialakításakor a telekalakítási terv készítése során közterület-szabályozási terv készítendő a közmű-
vek védőtávolságainak betarthatósága érdekében. 
 

A létesítmények elhelyezésének szabályai 
8.§ 

(1)Azokon a területeken, ahol a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervei építési 
hely határát jelölnek meg épületet elhelyezni csak az építési hely határa jellel körülhatárolt területen belül lehet.  
(2)Ahol a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási terve nem tartalmaz építési 
hely határvonalat, ott az épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsóker-
ti méretek betartásával kell meghatározni. 
(3)Oldalhatáron álló beépítés esetén  

• kelet-nyugati fekvésű teleknél az északi oldalhatáron 
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• dél-kelet – észak-nyugati fekvésű teleknél az észak-keleti oldalhatáron 
• észak-kelet – dél-nyugati fekvésű teleknél az észak-nyugati oldalhatáron 
• észak-déli fekvésű teleknél a keleti oldalhatáron 
kell az épületeket elhelyezni. 

(4)Az építmények közötti legkisebb távolságok 14 m-nél nagyobb telekszélesség esetében az OTÉK 36 §-ban 
foglaltak kötelezően betartandóak. A 14 m-nél kisebb telekszélességek esetében az építmények közötti megen-
gedett legkisebb távolság egyedi szakhatósági (katasztrófavédelem, tűzoltóság) szakvélemény alapján csökkent-
hető. 
(5)Az újonnan beépítésre kerülő területek beépítése előtt vízügyi szakvéleményt kell készíttetni az adott területre 
és a vízügyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
(6)Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképítményt a fő funkciót hordozó épülettel egybeépítve vagy a fő funk-
ciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron lehet elhelyezni. 
(7)Azokon a területeken, ahol az építési övezeti előírásoktól eltérően alakult ki a telek szélessége - az építési 
telek beépítési módjára és az építmények között megengedett legkisebb távolságokra vonatkozó előírások figye-
lembe vételével – megosztható a telek, ha az övezeti előírás többi paraméterének megfelel. 
 

A kialakult esetekre vonatkozó rendelkezések 
9.§ 

(1)Az építési övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet 
és bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen 
valósult meg a HÉSZ közreadása előtt; továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján 
folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni. 
(2)Ha a beépítettség mértéke magasabb vagy a telek területe kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévő 
épület felújítható, átalakítható, de sem a beépítettség, sem az épületek építménymagassága nem növelhető. A 
szintterület növelése a tetőtér beépítésével lehetséges. 
(3)Amennyiben a telek területe kisebb a megengedettnél és a telekhatár módosítása semmilyen módon nem 
lehetséges, valamint a rajta lévő épület elbontásra kerül, maximum az eredeti épülettel megegyező nagyságú 
épület építhető. Az építési hely kötelező határa az eredeti épület helyének határa. A megengedett maximális 
építménymagasság az eredeti épület építménymagassága. 
(4)Az övezeti előírásoknak nem megfelelő, kialakult építménymagaságok esetén az épület felújítható, átalakítha-
tó, új épület építésekor azonban az övezeti előírásoknak megfelelő építménymagasságot kell az építési telken 
alkalmazni. 
(5)Az építési telekre már korábban túlnyomórészt felosztott telektömb területén, amennyiben a már kialakult telek 
valamely mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak a telek a beépítési mód, beépítettség és az építmények 
között megengedett legkisebb távolság figyelembevételével beépíthető.  
(6)Már kialakult tömbbelső esetén a telekhatárok módosítása estén, az övezeti határvonaltól max. 10 méter elté-
rés engedélyezett. 
 

A közművekre vonatkozó rendelkezések 
10.§ 

(1)Útépítésnél, útrekonstrukciónál a csapadékvizek elvezetéséről, a közművek kiépítéséről, illetve szükséges 
rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 
(2)Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények 
védelméről gondoskodni kell. 
(3)A közművekkel kapcsolatos mindennemű egyéb építési tevékenység során az ágazati előírásokat és a vonat-
kozó szabványokat kell figyelembe venni. 
(4)A teljes közművel nem rendelkező területeken a közművek kiépítéséig a szennyvíztárolást zárt szennyvíztáro-
zóban kell megoldani.  
(5)A település belterületén az ivóvízhálózaton 200 méterenként tűzcsapot kell elhelyezni. 
(6)A szabályozási előírások során a teljes közművesítettség nem foglalja magában a zárt csapadékvíz elvezetés 
meglétének követelményét. 
 

A szélerőművekre vonatkozó rendelkezések 
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11.§ 
(1)A településen szélerőművet nem lehet elhelyezni az alábbi helyeken: 
- belterület 
- belterület 10h méteres körzete 
- szomszéd települések belterületének és beépítésre szánt területének 2000 méteres körzete 
- a külterületi gazdasági területek 6h méteres körzete 
- utak és közművezetékek h méteres körzete 
- erdőterület 
- Natura 2000 tervezett területei 
-természeti területek, ökológiai folyosó területe 

(h=szélkerék és lapát együttes magassága) 
(2)A település területén kizárólag fehér vagy szürke színű (és annak árnyalatai) szélkerekek helyezhetőek el. 
(3)Szélkerekek elhelyezésére felhasználható területek a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-
2 jelű szabályozási tervlapjain SZ-2 jellel jelölt területek. 

Művi értékvédelem 
12.§ 

(1) Országos védelemben részesített művi érték a településen: 
Objektum        hrsz 
 
vízimalom       0212/2 hrsz 
római katolikus templom      253 hrsz 

(2)Ezen műemlékileg védett objektumok műemléki környezetébe az alábbi hrsz.-ok tartoznak:  
A templom műemléki környezete: 254, 255, 195, 93/1-4, 94-99 hrsz. 
A malom műemléki környezete: 0212/5-6, 0212/8, 0141/9-15, 0217/7 hrsz. 

 
(3) Helyi védelem alá vont objektumok: 

Objektum        hrsz 
 

Fő utca 41 sz. alatti parasztház      261-263 hrsz. 
A római katolikus temetőben található Szentháromság szobor 314 hrsz 
A Hunyadi u 1. alatt található iskola épület    197/1 hrsz. 
A Fő utca 61. alatt található régi iskola épület, mely jelenleg evangélikus imaház 278 hrsz 
A Tatárföldi majorral szemben álló Mária szobor    0195/1 hrsz 

 
(4) A helyi védelem alá vont létesítményeket eredeti formájukban kell megtartani. Épület esetén megőrizve a 
tetőidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolásokat, anyag és színhasználatot. 
(5) A védett épület belső átalakítása, korszerűsítése esetén az átalakításokat az eredeti szerkezet tiszteletben 
tartásával kell megoldani. A védettség a belső korszerűsítéseket nem akadályozhatja, sőt a védelem érdekében 
elő kell segíteni a mai kor igényeinek megfelelő használatát. 
(6) Amennyiben a helyi védelem alatt álló létesítmény valamely okból életveszélyessé válik és bontása elkerülhe-
tetlen, részletes felmérési tervdokumentáció készítendő. 
(7)A helyi védelem szabályait a település helyi értékvédelemről szóló rendelete határozza meg, melyet a rende-
zési tervvel egyidejűleg kell megalkotni. 
(8)Az ismert (azonosított) és feltételezett régészeti lelőhelyeken és a régészettel érintett területeken a 30 cm-t 
meghaladó talajbolygatással járó tevékenységet csak a szakhatóság hozzájárulásával lehet végezni. Ismert és 
feltételezett régészeti lelőhelyek a településen a TH-02-02-09 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű 
tervlapján régészeti lelőhely határa jellel határolt területek. 
A közigazgatási határon belül az alábbi régészeti lelőhelyek ismeretesek: 
1. lelőhely. Koplaló. Koordináták: X: 240000, Y: 496850. Hrsz. 02/16. 
2. lelőhely-Répaszer-dűlő). Koordináták: X: 241200, Y: 496220. Hrsz. 059/3. 
(9)A nemzeti kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében a település teljes közigazgatási területén 
leletbejelentési és leletbeszolgáltatási kötelezettség érvényes. 
(10)Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elő a felfedező köteles a régészeti emléket veszé-
lyeztető tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. 
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Táj-és településkép védelem 

13.§ 
(1)A településkép védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint 
csatlakozásától mért 0,30-0,60 méter között legyen, pincével rendelkező épület estében, pedig 0,9-1,0 méter 
között legyen. A már túlnyomórészt meglévő, kialakult beépítésű lakóterületeken az épületek utcai homlokzatma-
gasságára külön is teljesülnie kell a 4,5 méteres építménymagassági korlátozásnak az építménymagasság szá-
mítási szabályai szerint számolva. 
(2)Az előkertek mélysége a meglévő épületek többségéhez igazodjon. Új beépítés esetén az előkert mélysége 
minimum 5 méter legyen. 
(3)Melléképítmény kivételével tetőhéjalásra szürke pala és hullámpala nem alkalmazható. 
(4)A település területén sátor, lakókocsi, mobil árusítóhely és más hasonló ideiglenes jellegű építmény csak eseti, 
alkalomhoz kötött és határozott időre szóló ideiglenes engedély alapján helyezhető el.  A mobil árusítóhelyet 
üzemen kívüli időben a területről el kell távolítani. 
(5)A település területén meglévő növényzetet kivágni (tervszerű ritkítás és csere kivételével) csak indokolt eset-
ben és a hatályos jogszabályoknak megfelelően lehet.   
(6)A település bel- és külterületén található fasorokat, zöldfelületeket, vízfolyások illetve holtágak mentén futó 
zöldfelületeket, növénysávokat honos fafajokból kell kialakítani. 
(7)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervlapján megtartandó fasorként megjelölt 
fasor fáit kivágni nem lehet, a beteg vagy hiányzó fákat pedig az adott fajtával pótolni kell. 
(8)A településkép védelme szempontjából a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű 
tervlapján jelölt helyeken a kötelezően telepítendő fasorokat és telken belüli védőfásításokat ki kell alakítani. 
(9)A település területén lévő építési telkeken csak olyan reklám és hirdetés helyezhető el, ami az adott ingatlanon 
működő vállalkozás, intézmény stb. tevékenyégével kapcsolatos. 
 

Természetvédelem 
14.§ 

(1) Országos természetvédelem alá eső terület a településen és környezetében nem található. 
(2)A NATURA 2000 élőhely-védelmi irányelv alapján a településen védelemre tervezett területek az alábbiak: 
059/1-5., 06/1-2., 062., 065/1-5., 068-070., 071/2., 072/2., 073/b., 074., 076., 077/10-12., 080/2., 081/2., 081/4-8., 
084/1., 087/1-3., 095/1-5., 096/2-3,5-8., 097., 098/2-11., 098/19.  
(3)Művelési ág változása a természetvédelmi területeken (NATURA 2000 tervezett területei) nem engedélyezhe-
tő.  Ezen területeken valamint a természetvédelmi terület védőövezetén belül vegyszeres növényvédelem nem 
alkalmazható. 

Környezetvédelem 
15.§ 

(1)A település a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szerint a felszín alatti vizek szennyeződés érzékenységi besoro-
lása alapján „B” érzékenységű terület. 
(2) A levegőtisztaság-védelem biztosítása érdekében a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet az ország területét 
légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolja. E rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus 
a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által 
meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a légszennyezettségi ha-
tárértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes miniszteri rendelet) 4. számú mellékletében meghatáro-
zott tartományok valamelyikébe esik. A légszennyezettségi agglomeráción és a zónákon belül a határértéket 
meghaladó légszennyezettségű helyek határait a környezetvédelmi felügyelőség határozza meg, és teszi közzé a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
szerint. Gyóró azon zónán kívüli területre esik, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
Helyhez kötött légszennyező források légszennyezésével kapcsolatban a hatályos környezetvédelmi jogszabály-
ok előírásait be kell tartani. A tervezési területen létesítendő légszennyező anyagot kibocsátó források kibocsátá-
si határértékeit ennek megfelelően kell megállapítani.  
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(3)A tervezési terület az üzemi tevékenységből származó zaj szempontjából 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 
1. sz. melléklete alapján a 2. területi funkcióba tartozik, kivéve az gazdasági és különleges területeket, melyek az 
4. sz. területi funkcióba tartoznak. A zajkibocsátási határértékeket ennek megfelelően kell megállapítani.  
(4) A tervezési terület a közlekedésből származó zaj szempontjából a 8/2002. (III.22.) KöM - EüM. számú rende-
let 3. sz. melléklete alapján a 2. területi funkcióba tartozik, kivéve az gazdasági és különleges területeket, melyek 
az 4. sz. területi funkcióba tartoznak. A település területén építmények elhelyezése ennek figyelembe vételével 
történhet. 
(5)A tervezési területen az egyéb funkciójú területekkel (lakó, vegyes) határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia 
a zajvédelemről. Minden zaj és rezgésvédelmi szempontot a 8/2002.(III.22.) KöM – EüM együttes rendelet hatá-
roz meg. A zajt kibocsátó szükség esetén saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemről, és a zajt csökkentő 
berendezés elhelyezéséről. 
(6)A zaj kibocsátója és a levegő szennyezője indokolt esetben mérésre kötelezhető. 
(7)A területen feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem használható fel. A 
területen esetleg található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során el kell távolítani. A fellelhető 
környezetkárosító anyagok –veszélyes hulladékok- ártalmatlanítását a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint 
kell végezni. 
(8)Építési munkáknál a terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről és megfelelő újra-
hasznosításáról gondoskodni kell. 
(9)Teljes közművel el nem látott területeken a terület tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, 
kommunális és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a hulladéktelepekre való szállításáról. 
(10)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási tervlapján kötelezően fatelepí-
tés jellel kijelölt helyeken a szél elleni védekezés céljából fasorokat ill. facsoportot kell telepíteni. 
(11)A felszíni vizekbe csak a mindenkori hatályos előírások határértékeinek (9/2002.(III.22.) Köm-KöViM rendelet 
alapján a 3. vízminőség-védelmi kategóriájú csapadékvíz és szennyvíz vezethető. 
(12)A lakóterületek szennyvizeit közcsatornába kell vezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek be-
tartásával, melyek jelenleg a 204/2001 (X.26) Kormányrendelet által előírt küszöbértékek. 
(13)A csatornahálózat kiépüléséig a szennyvizeket csak zárt szennyvíztározóba lehet gyűjteni és elszállításukról 
gondoskodni kell.  
(14)Az elszikkasztásra kerülő szennyvíz és csapadékvíz nem eredményezheti a földtani közegben a 204/2001 
(X.26.) Kormányrendeletben megengedett határérték túllépését. 
/15/A hulladékudvar és a törmeléklerakó kialakítását és a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket 
a  22/2001.(X.10.) KöM rendelet ill. a  213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet szerint kell végezni. 
/16/Az állattartó telepeknek meg kell felelni a „vizek mezőgazdasági eredetű nitrát terheléssel szemben védelmé-
ről” szóló 49/2001 (IV.3.) Kormányrendeletnek. 
/17/Az Ipari gazdasági területek fejlesztésénél ill. új iparág telepítésénél a környezeti hatásvizsgálat elvégzésé-
hez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 
20/2001.(II.14.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. 
 

2. Övezeti előírások 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 

Lakóterületek 
16.§ 

Általános előírások: 
(1)Épületek elhelyezése: 
• már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elő- és oldalkert méreteknek az utcában már jellemzően kiala-

kult méretekhez kell igazodni. 
• új beépítésű területeken az elő-, oldal- és hátsókert méretek meghatározásánál az OTÉK 35.§ –ban foglaltak 

az irányadóak 
(2)Az oldalhatáron álló beépítés esetén az előkerti, oldalkerti, hátsókerti méretek betartásával meghatározott 
építési helyen az épület szabadon állóként is elhelyezhető.  
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(3)A lakóterületek övezeti tagolását a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási terv-
lapja tartalmazza.  
(4)Az újonnan kialakított falusias lakóterület övezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hátsókertek mély-
sége min. 10 m.  
(5)A falusias lakóterületen melléképítmény csak a fő funkciót hordozó épülettel megegyező oldalhatáron helyez-
hető el. A melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület építményma-
gasságát. Állattartás céljára szolgáló épület maximum 60 m2 hasznos alapterületig létesíthető. 
(6)A falusias lakóterület (L f) jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, általában egy önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló telkeket tartalmazó övezet. 
(7)A falusias lakóterületen (L f) egy telken belül legfeljebb kettő egylakásos vagy egy kétlakásos lakóépület he-
lyezhető el. 
 
A részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 
Falusias lakóterületek: 
 

O 30/50 L f-1 4,5 14/40/600 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 

Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m 

Mélység: 40 m 
Terület: 600 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
O 30/50 L f-2 4,5 K/K/K 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 
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Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: kialakult 

Mélység: kialakult 
Terület: kialakult 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
O 30/50 L f-3 4,5 18/60/1000 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 

Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 18 m 

Mélység: 60 m 
Terület: 1000 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
O 30/50 L f-4 4,5 14/80/1200 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
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ügyi, szociális épület 
Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 

jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m 

Mélység: 80 m 
Terület: 1200 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
jelű lapján jelölt IV. tömbben épületet elhelyezni csak a 
telek utcafronttól számított első 90 méteres sávjában 
lehet. A fő funkciót hordozó épületet a telek utcafronttól 
számított első 60 méteres sávjában lehet elhelyezni. 
A fő funkciót hordozó épületet a TH-03-02-17 munka-
számú tervdokumentáció SZ-1 jelű lapján jelölt építési 
vonalra kell helyezni. 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
O 15/70 L f-5 4,5 14/150/2100 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 

Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m 

Mélység: 150 m 
Terület: 2100 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
jelű lapján jelölt IV. tömbben épületet elhelyezni csak a 
telek utcafronttól számított első 90 méteres sávjában 
lehet. A fő funkciót hordozó épületet a telek utcafronttól 
számított első 60 méteres sávjában lehet elhelyezni. 
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A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
jelű lapján jelölt III. tömbben épületet elhelyezni csak a 
telek utcafronttól számított első 165 méteres sávjában 
lehet. A fő funkciót hordozó épületet a telek utcafronttól 
számított első 70 méteres sávjában lehet elhelyezni. 
A fő funkciót hordozó épületet a TH-03-02-17 munka-
számú tervdokumentáció SZ-1 jelű lapján jelölt építési 
vonalra kell helyezni. 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 
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O 15/70 L f-6 4,5 14/250/3500 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 

Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m 

Mélység: 250 m 
Terület: 3500 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
jelű lapján jelölt III. tömbben épületet elhelyezni csak a 
telek utcafronttól számított első 165 méteres sávjában 
lehet. A fő funkciót hordozó épületet a telek utcafronttól 
számított első 70 méteres sávjában lehet elhelyezni. 
A fő funkciót hordozó épületet a TH-03-02-17 munka-
számú tervdokumentáció SZ-1 jelű lapján jelölt építési 
vonalra kell helyezni. 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
O 30/50 L f-7 4,5 20/25/500 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület 

Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény 
Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület 

Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 
jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs két 
jármű feletti célra 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
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A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20 m 

Mélység: 25 m 
Terület: 500 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 4,5 m 

 
(9)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelű szabályozási tervlapján L f-t jellel jelölt területen 
csak a templom helyezhető el. A telek területe, beépítettsége illetve az építménymagasság nem változtatható. 
 
L f intézmény  Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Helyi szintű igazgatási, egyházi, oktatási, egészség-

ügyi, szociális épület, sportlétesítmény 
Nem valósítható meg A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 

jármű számára önálló parkolóhely, önálló garázs 
A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Terület: kialakult 
A beépítési mód Szabadon álló, 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül 
lehet 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: 9,5 m 

 
Gazdasági területek 

17.§ 
(1)A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célokat szolgáló telephelyek ill. szolgáltató létesítmények elhelyezésére kijelölt terület. 
(2)Az ipari gazdasági terület a elsősorban a mezőgazdasági zavaró tevékenységgel kapcsolatos (terménytárolás, 
terményfeldolgozás, állattartás stb.), bűzzel és fertőzésveszéjjel járó tevékenységhez szükséges építmények 
elhelyezésére szolgál. 
(3)A G ksz és G ip jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak. 
(4) A gazdasági területek esetében a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályo-
zási tervein jelölt helyeken és méretekben telken belüli védőfásítást kell kialakítani. A védőfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell állnia. 
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A részletes övezeti előírásokat a következő táblázatok mutatják: 

SZ 40/30 G ksz-1 7,5 1500 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékeny-

ségi célú épület, építmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg 
a lakóterületekre előírt maximum értékeket) 
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati 
lakás 
Parkoló  
Igazgatási és irodaépületek 
Raktárépületek 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-

EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás 
A telek legkisebb méretei Terület: min. 1500 m2 
A beépítési mód Szabadon álló 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül 
lehet 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 40 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum 3,5 m  
Maximum 7,5 m 

 
SZ 30/40 G ksz-2 7,5 1500 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékeny-

ségi célú épület, építmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg 
a lakóterületekre előírt maximum értékeket) 
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati 
lakás 
Parkoló  
Igazgatási és irodaépületek 
Raktárépületek 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek A zaj elleni védelem előírásai: a 8/2002. (III.22.) KöM-

EüM rendelet alapján a 2. terület-felhasználás 
A telek legkisebb méretei Terület: min. 1500 m2 
A beépítési mód Szabadon álló 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
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dokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül 
lehet 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum 3,5 m  
Maximum 7,5 m 

 
 

SZ 50/30 G ip 9,5 1000 1,5       Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Zavaró hatású nagy zajjal járó vagy bűzös, fertőzésve-

szélyes tevékenységgel kapcsolatos épületek, építmé-
nyek 
Igazgatási és irodaépületek 
Mezőgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytáro-
lás, terményfeldolgozás, állattartás stb.) kapcsolatos 
épületek, építmények 
Mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek 
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás 

Egyéb előírások A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
jelű tervén jelölt helyeken védőfásítást kell telepíteni. A 
védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek 
kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell 
állni. 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Terület: min: 1000 m2 
A beépítési mód Szabadon álló 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervén jelölt építési 
helyen belül lehet 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 50 % 
A megengedett építménymagasság Minimum 3,5 m  

Maximum 9,5 m 
Egyéb előírás A területen olyan állatfajtát, állatlétszámot és technoló-

giát lehet megengedni, mely az 500 méteres védőtávol-
ságot nem lépi túl. 

 
Különleges területek 

18.§ 
(1)A sport és szabadidős területek a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervlapján K 
jellel ellátott területek. 
 

SZ 10/70 K sp-1 9,5 K 0,2 Jelű építési övezet 
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Megengedett használat A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevé-
kenységet szolgáló épületek, építmények 
Sportlétesítmények 
A terület fenntartásához szükséges épületek 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 70 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A beépítési mód Szabadon álló 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 jelű tervén jelölt építési helyen belül 
lehet 

Egyéb előírások A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
és SZ-2 jelű szabályozási tervein jelölt helyeken és 
méretekben telken belüli védőfásítást kell kialakítani. A 
védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek 
kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell 
állnia. 

A telek legkisebb méretei Terület: kialakult 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,2 
A beépítettség legnagyobb mértéke 10 % 
A megengedett építménymagasság Minimum 3,5 m  

Maximum 9,5 m 
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K sp-2  Jelű építési övezet 

 
(2)A K sp-2 jelű övezet a tervezett horgásztó területe. A terület szárazföldi részének 60% -a 
 
Megengedett használat 

 
 
 
 
 

 

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős 
tevékenységet szolgáló épületek, építmények, 
sportlétesítmények 
Vendéglátó, kereskedelmi szolgáltató funkciójú 
épületek 
A terület fenntartásához szükséges építmények 
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke A terület szárazföldi részének 60 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó előírások a HÉSZ 14.§-a szerint 
A telek legkisebb méretei Terület: kialakult 
A beépítési mód Szabadon álló, magastetős 

A területen épületet elhelyezni a TH 03-02-17 munka-
számú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervlapján 
jelölt építési hely határa jellel határolt területen belül 
lehet 

Egyéb előírások A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
és SZ-2 jelű szabályozási tervein jelölt helyeken és 
méretekben telken belüli védőfásítást kell kialakítani. A 
védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek 
kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell 
állnia. 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,3 
A beépítettség legnagyobb mértéke A terület szárazföldi részének 15 % 
A megengedett építménymagasság Maximum 6,0 m 
 
K t Temető Jelű építési övezet 

 
(3)A temető területén maximum 2%-os beépítettség mellett a terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyez-
hető el. A megengedett építménymagasság 4,5 méter. Az övezetben szabadon álló és oldalhatáron álló, 
magastetős épület helyezhető el. 
(4)A temető kerítése csak természetes anyagból (kő, tégla, fa) készíthető. A kerítés kegyeleti szempontból mini-
mum 50 %-ban tömör építésű és 1,80-2,50 m közötti magasságú kell legyen. A kerítés belső oldalán cserjét ill. fát 
kell telepíteni a TH-03-02-17 számú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján jelölt helyen és szélességben (1,5 m). 
(5)A temetőben lévő sírjelek magassága nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temető területének 
max. 65 %-át foglalhatják el. Egyéb kérdésekben a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadó. 
(6)A temető fejlesztési területén a TH-03-02-17 számú tervdokumentáció SZ-1 jelű tervlapján jelölt helyen és 
szélességben (30 m) telken belüli kötelező védőfásítást kell kialakítani. 
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K tr Lakossági törmeléklerakó Jelű építési övezet 

 
(7)A törmeléklerakó területén a településen keletkező szilárd hulladékot, építési törmeléket stb. lehet elhelyezni. 
A kommunális hulladék nem helyezhető el a területen. A terület beépítettsége nem haladhatja meg az 5 %-ot. A 
fő funkciót hordozó épület megengedett építménymagassága max. 4,5 m. A terület kialakításánál a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000 évi XLIII. Törvény előírásait kell figyelembe venni. A törmeléklerakó területén a TH-03-02-
17 számú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervlapján jelölt helyen és szélességben (10 m) telken belüli köte-
lező védőfásítást kell kialakítani. A védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan 
növő fa- és cserjefajokból kell állnia. 
 

K hu Hulladékudvar Jelű építési övezet 

 
(8)A hulladékudvar a településen keletkező veszélyes hulladékok szelektív összegyűjtésére szolgál. A hulladék-
udvar területén a beépítettség nem haladhatja meg a 30 %-ot. A legkisebb zöldfelület min, 20 %. A fő funkciót 
hordozó épület megengedett építménymagassága max. 4,5 méter, a beépítési mód oldalhatáron álló. A területen 
csak magas tetős épület helyezhető el.  
(9)A hulladékudvar kialakításakor a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. Törvény és a 102/1996. (VII.12.) 
Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A hulladékudvar területén a TH-03-02-17 számú tervdokumentá-
ció SZ-1 jelű tervlapján jelölt helyen és szélességben (3 m) telken belüli kötelező védőfásítást kell kialakítani. 
 

K b Kavics- és homokbánya Jelű építési övezet 

 
(10)A meglévő kavics- és homokbánya területe TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervlapján 
K b jellel ellátott nyersanyag lelőhelyek területe. A területen a bányászathot kapcsolódó üzemi létesítmények és a 
terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetőek el. A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 
0,5, a beépítettség legnagyobb mértéke 5%, az építménymagasság 4,5 méter lehet. 
 

SZ 30/60 K if-1 (idegenforgalmi) K K 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Lakóépület, gazdasági épület (malom) 

A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevé-
kenységet szolgáló épületek, építmények 
Lovagláshoz, lovas turizmushoz kapcsolódó létesítmé-
nyek 
A turista- és idegenforgalom, szálláshely szolgáltatás 
és kapcsolódó létesítményei (szálláshely szolgáltató 
épületek, panzió) 
Vendéglátó létesítmények 
A terület fenntartásához szükséges épületek 

Nem valósítható meg Melléképítmény 
Önálló hulladéktároló 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 60 %  
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint 
A beépítési mód Szabadon álló, magastetős 



TÉR-HÁLÓ Kft. Gyóró településrendezési terv 47 
9024 Győr, Babits M. u. 17/A  

www.ter-halo.hu 

Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervén jelölt építési 
helyen belül lehet 

A telek legkisebb méretei Terület: kialakult 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum: 3,5 m  
Maximum: kialakult 

 
SZ 20/60 K if-2 (idegenforgalmi) 4,5 2000 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Vendéglátó létesítmények 

Tábor, kemping és a kapcsolódó létesítményeik 
A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevé-
kenységet szolgáló épületek, építmények 
Lovagláshoz, lovas turizmushoz kapcsolódó létesítmé-
nyek 
A turista- és idegenforgalom, szálláshely szolgáltatás 
és kapcsolódó létesítményei (szálláshely szolgáltató 
épületek, panzió) 
Vendéglátó létesítmények 
Hétvégiházak, horgászházak 
A terület fenntartásához szükséges épületek 

Nem valósítható meg Állattartó épület 
Önálló hulladéktároló 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 60 %  
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint 
Egyéb előírások A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 

és SZ-2 jelű tervén jelölt helyeken és méretben (8 m) 
telken belüli kötelező védőfásítást kell kialakítani. A 
védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek 
kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell 
állnia. 

A beépítési mód Szabadon álló, magastetős 
Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-2 jelű tervén jelölt építési helyen belül 
lehet 

A telek legkisebb méretei Terület: 2000 m2 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 20 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum 3,5 m  
Maximum 4,5 m 
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SZ 20/60 K if-3 4,5 6000 0,5 Jelű építési övezet 

 
Megengedett használat Vendéglátó létesítmények 

Tábor, kemping és a kapcsolódó létesítményeik 
A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevé-
kenységet szolgáló épületek, építmények 
Lovagláshoz, lovas turizmushoz kapcsolódó létesítmé-
nyek 
A turista- és idegenforgalom, szálláshely szolgáltatás 
és kapcsolódó létesítményei (szálláshely szolgáltató 
épületek, panzió) 
Vendéglátó létesítmények 
Hétvégiházak, horgászházak 
A terület fenntartásához szükséges épületek 

Nem valósítható meg Állattartó épület 
Önálló hulladéktároló 

A közművesítettségre vonatkozó előírások Teljes közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A zöldfelület legkisebb mértéke 60 %  
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint 
Egyéb előírások A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 

és SZ-2 jelű tervén jelölt helyeken és méretben (8 m) 
telken belüli kötelező védőfásítást kell kialakítani. A 
védőfásításnak zártnak, többszintesnek, elegyesnek 
kell lennie és gyorsan növő fa- és cserjefajokból kell 
állnia. 

A beépítési mód Szabadon álló, magastetős 
Épületet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszámú terv-
dokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű tervén jelölt építési 
helyen belül lehet. 

A telek legkisebb méretei Terület: 600 m2 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 20 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hor-
dozó épület estén) 

Minimum 3,5 m  
Maximum 4,5 m 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 
Közlekedési- és közműterületek 

19.§ 
(1)A közlekedési és közmű elhelyezési területbe a községen áthaladó országos közutak, az önkormányzati fő-  
gyűjtő- lakó- és kiszolgáló utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák valamint ezek csomópontjai tartoznak. 
(2)A tervezési területen az utak szabályozási szélességét a TH-02-02-12 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 
és Sz-2 jelű szabályozási tervlapjai, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák. A külterületi utak sza-
bályozási szélessége csak irányadó jellegű, a konkrét szabályozási szélességek csak engedélyezési szintű útter-
vek alapján határozhatók majd meg. 
(3)Az utak területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartása 
mellett az út kezelőjének hozzájárulásával és a vonatkozó ágazati szabványok, előírások betartásával lehet. 
(4)A közlekedési területen elhelyezhetőek az OTÉK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesítmények. 
(5)A közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet. 
(6)A területen az útkategóriák alábbiak: 

KÖ t  Településközi út 
KÖ ám  Állami mellékút, települési gyűjtőút 
KÖ gya  Gyalogút 
KÖ  Kiszolgáló út 
KÖ m  Jelentős mezőgazdasági út 
KÖ z  Közlekedési zöldfelület 

  
Gyalogút: 
Tervezési osztály: B. X. Tervezett szabályozási szélesség: 
168hrsz.-ú út 7,0-7,5 m 
 
Jelentősebb mezőgazdasági út: 
Tervezési osztály: K. VIII. Tervezett szabályozási szélesség: 
046 hrsz.-ú út  4,0-11,5 m 
0104 hrsz.-ú út 9,0-18,0 m 
0162, 0184/1, 0184/3, 0184/5 hrsz.-ú utak 10,0-13,0 m 

 
Településközi út: 
Tervezési osztály: K. V. Ajánlott szabályozási szélesség: 
072/1 hrsz.-ú út 30,0 m 

(meglévő szabályozási szélesség 10,0 m) 
 

Állami mellékút: 
Kialakult szabályozási szélesség: Tervezési osztály: K .V. belterület külterület 

8603 sz. állami mellékút külterületi szakasza  12,0-33,0 m 14,5-19,5 m 
8313 sz. állami mellékút külterületi szakasza  10,5-30,5 m 15,0-17,0 m 
8612 sz. állami mellékút - 14,0-16,0 m 

 
Kiszolgáló út: 
Tervezési osztály: B. VI. Szabályozási szélesség: 
 kialakult tervezett 
Petőfi u.  11,5-12,0 m 
Hunyadi u.  12,5-14,0 m 
Árpád u. 12,5-14,0 m  
Ady E. u. 16,0 m  
0130 hrsz.-ú új lakóutca  12,0-16,0 m 
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80/1 hrsz.-ú út 11,0 m  
107-107 hrsz.-ú utakból álló út 16,0-27,0 m  

 
(7) A közlekedési zöldfelület a növényzettel fedett közlekedési terület, melyet közpark jelleggel kell kialakítani. 
(8)A közlekedési területek és közlekedési zöldterületek térbútorainak megválasztásakor ügyelni kell azok össz-
hangjára, egységes megjelenésére. Az anyaghasználat során csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (kő, 
tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem helyezhetőek el. Az itt elhelyezendő építmények fedésére hullámpala, 
hullámlemez nem alkalmazható. 
(9)A külterületi utak tengelyétől mért 6-6 méteres távolságon belül építmény nem helyezhető el. 
 

Zöldterületek 
20.§ 

Z kp (közpark) jelű övezet 

 
(1)Zöldfelület az állandó növényzettel fedett közpark területe. 
(2)A közpark területén elhelyezhetőek a pihenést, testedzést szolgáló létesítmények (térbútorok, játszóterek) 
illetve a fenntartást szolgáló létesítmények. 
(3)Az övezetben maximum 2% beépítési százalék mellett 3,0-3,5 m-es építménymagasságú építmény építhető 
szabadon álló módon. 
(4)A területen az OTÉK 27 § (2)-(3)bekezdés előírásait alkalmazni kell. 
(5)A közparkok parkosítását és kialakítását, növényzettelepítéseket kert és tájtervező szakemberrel kell megter-
veztetni. 
(6)Közterületen a térbútorok megválasztásakor ügyelni kell azok összhangjára, egységes megjelenésére. Az 
anyaghasználat során csak természetes anyagokat lehet alkalmazni a területen, (kő, tégla, fa) beton és vasbeton 
elemek nem helyezhetőek el. Az itt elhelyezendő építmények lefedésére pala, hullámpala, hullámlemez nem 
alkalmazható. 
 

Erdőterületek 
21.§ 

(1)A területen az alkalmazott kategóriák az alábbiak: 
 E Gazdasági célú erdőterület 
 E v Védő erdő 
 E ve Védett erdőterület 
 

(1)A gazdasági célú erdő területén a 100.000m2-t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő 
építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem halad-
hatja meg. 
(3)A védőerdő területe és a védett erdő területe elsődlegesen környezetvédelmi és tájvédelmi célokat szolgál. A 
védett- és védőerdő területén építmény nem helyezhető el.  
 

Mezőgazdasági területek 
22.§ 

(1) A területen a mezőgazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak: 
 M sz-1 Általános szántóterület 
 M sz-2 Szélkerekek elhelyezésére is felhasználható szántóterület 
 M r Rét és legelő területe 
 

(2)A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási tervlapjain az M sz, M r jellel 
jelölt területeken általános esetben az OTÉK 29.§ előírásait kell alkalmazni. Szántóterület esetében a 10 000 m2-t 
el nem érő telken építményt elhelyezni nem szabad. Az 10 000 m2 feletti telkeken a beépítettség nem haladhatja 
meg a 3%-ot. Az 10 000 m2 feletti telkeken lakóépület és gazdasági épület egyaránt elhelyezhető. 
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(3)A mezőgazdasági területeken meglévő a deflációs hatást csökkentő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, 
és a fák szakszerű pótlását el kell végezni. A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a hiányzó helyeken, új 
fasorok ültetendők.  A mezőgazdasági táblák szegélyei mentén a TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció 
SZ-1, SZ-2 jelű szabályozási tervlapjain jelölt telepítendő fasorokat a szélerózió elleni védelem céljából a terüle-
tek tulajdonosainak ki kell alakítani. 
(4)Mezőgazdasági területen kerítést csak ott lehet létesíteni, ahol lakóépület, mezőgazdasági épület került elhe-
lyezésre vagy zöldség, gyümölcs földrészlet kerül kialakításra. 
(5)A rét és legelő művelési ágú  területeken építményeket nem lehet elhelyezni. A rét művelési ágú területeket 
évente kétszer kaszálni kell. Ezen területeken művelési ág váltás nem engedélyezhető. 
 
M sz-2  jelű övezet 

 
(6) A TH-03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű szabályozási tervlapján az Msz-2 jellel jelölt terüle-
teken szélkerekek (szélerőmű) és a kapcsolódó műszaki létesítmények telepítése megengedett, a technológia 
szükséges építménymagasságával és műszaki paramétereivel. 
(7) A létesítmények által igényelt területeket ki kell vonni a művelési ág alól. 
(8)Az objektumok szervizúttal való eléréséről gondoskodni kell. Ugyanakkor a mellékutaktól 50 m távolságra kell 
elhelyezni őket. 
(9) A szélerőműhöz kapcsolódó kiszolgáló épület maximális alapterülete 20m2, építménymagassága maximum 
4,5 m lehet. 
(10) A szélkerekeket állandó emberi tartózkodásra alkalmas terület határától min.1000m-re kell telepíteni. 
 

Egyéb területek 
23.§ 

(1)Az egyéb területekbe a folyóvizek medre és partja, nyílt csatornák, vízelvezető árkok medre és partja tartoz-
nak. 
(2)A területen az egyéb területek alkalmazott kategóriája az alábbi: 

 V Általános vízgazdálkodási terület 
(3) A vízgazdálkodási területeken építményt elhelyezni csak a 46/1999. (III. 18.) a hullámterek, a parti sávok, a 
vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló kormány 
rendelet figyelembe vételével lehet. 
(4)A vízgazdálkodási területen az OTÉK 30. § (2) bekezdésben foglalt építmények helyezhetőek el. 
(5)Az általános vízgazdálkodási övezetben az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a telekterület 3 %-át 
nem haladhatja meg. A megengedett építménymagasság 3,5 méter, technológiai célú építmény esetén 6,0 mé-
ter. 

3. Záró rendelkezések 
 

Hatálybalépés 
24.§ 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gyóró község 4/1995(XII.1.) sz. rendeletével 
jóváhagyott helyi építési szabályzata hatályát veszti. 
(2)Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-
03-02-17 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervlapjaival együtt érvényes. 

.....................................    .......................................... 
   jegyző       polgármester 

 
A rendelet kihirdetésre került: Gyóró, 2004. … 

 
 

 ...............................…….... 
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   jegyző 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

1.1. Meglévő tájrendezési karakter elemek 

Elhelyezkedés 
A település földrajzi fekvése szempontjából Kapuvári-sík területén fekszik. Ezen belül egy magasártéri 

helyzetű medencesíkságban található. 
Területhasználat 
Gyóró tájszerkezetében alapvetően a szántóterületek dominálnak. A mezőgazdasági területek kisebb 

részét teszik csak ki rét- és legelőterületek ill. erdőterületek. A rét és legelőterületek aránya 13%, az erdőterületek 
aránya 16%, a szántóterületek aránya pedig 67%. A Gyóró külterületén található szántók általában nagyon jó 
minőségűek. A Répce-folyótól keletre eső területek 2-3 minőségi osztályú, kifejezetten magas minőségű szántó-
földek. A Répce nyugati oldalán már találhatóak valamivel gyengébb szántóterületek. Ennek köszönhetően a 
közigazgatási terület nagy része művelés alatt áll. Emellett a külterületen viszonylag nagy számban találhatóak 
mezőgazdasági majorterületek, állattartó telepek, melyek arány 2%. Gyóró területén sok helyen találhatunk ki-
sebb-nagyobb vízfolyásokat és jelentősebb árkokat, melyek aránya szintén 2%.  Sajnos azonban hiányoznak a 
folyó és az erek mentén a vízfolyásokat általában kísérő ligetes, bokros területek, melyek igazán változatossá 
tennék a szántóterületeket. Ezek pótlása mindenképpen indokolt. Az erdőterületek azonban, -melyek jelenleg 
csak a közigazgatási terület kis részén a Köles-értől nyugatra találhatóak- várhatóan az erdőtelepítésre jelölt 
területek majdani beerdősülésével még növekedhetnek. Erdőtelepítésre a gyengébb minőségi osztályú szántóte-
rületeket jelöltük ki. Az erdőtelepítések megvalósulásával a 8613 sz. állami mellékúttól nyugatra eső területek –
erdő és rét-, legelő területek váltakozása- nagyon változatosak leszek. 

Vízfolyások 
Gyóró területét, mint említettük az itt átfolyó Répce-folyó és a Köles-ér, ill. még néhány kisebb-nagyobb 

vízfolyás (Gyórói-patak, nagyobb árkok) teszi, tehetné nagyon változatossá, gazdaggá. A település külterületét 
alkotó vizek természet közeli élőhelyek, melyeknek megőrzése kiemelten fontos feladat a településen. Meg kell 
őrizni a rétek, gyepek, vizek érintetlenségét. Meg kell tartani, és lehetőleg növelni kell a nem erdősült részeken a 
vízfolyásokat kísérő erdősávok, ligetek, rétek területét. 

1.2. Konfliktusok 

A gazdaság résztvevőinek eltérő érdekei a településen táj- és területhasználati konfliktushelyzeteket 
idéznek elő. Ezeket a konfliktusokat két csoportba sorolva ábrázolja a tájrendezési tervlap (T-1).  

A település jelentősebb konfliktushelyzeteit  a felhagyott bányaterületek, roncsolt területek és az állattar-
tó telepek jelentik.  

A roncsolt területek ökológiai folyosó és természetközeli területek közvetlen közelében vannak, illetve 
érintkeznek a tervezett NATURA 2000 élőhelyvédelmi területekkel. A felhagyott vagy részben felhagyott bányate-
rületek egy része a tervezett erdősítéssel a jövőben már várhatóan nem okoz tájesztétikai konfliktusokat. 

A meglévő állattartó telepek jelenleg leginkább a tájképet befolyásolják kedvezőtlenül. Védőfásítások hi-
ányában a 8603 sz. állami mellékúton közelítve meg a települést a Tárföldi major épületegyüttese nagyon elha-
nyagolt képet mutat. Az északon fekvő Rozália major épületegyüttese gondozottabb, de tájképi szempontból -
ezen a sík vidéken- kedvezőbb lenne egy facsoport látványa, mint az épületeké. 

1.3. Fejlesztési javaslat 

A tájhasználatban jelentős változás a településen nem várható. Kisebb változást jelent, hogy a beépítés-
re szánt terület összterülete a szántóterületek és legelő területek rovására növekszik. Mind a temető területének 
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fejlesztési helye, mind a különleges idegenforgalmi területfejlesztés helye szántó és legelő művelési ágú területe-
ket vesz igénybe. A fejlesztési területek kialakításakor törekedtünk arra, hogy a tervezett fejlesztési területek a 
temető estében a már meglévő ilyen funkciójú területek közelében helyezkedjen el. A temető és a különleges 
idegenforgalmi területek szabályozási előírásai során – a kötelező telken belüli védőfásítás előírásával, védőfasor 
kialakításának előírásával - kívántuk a fejlesztések tájba illesztését elősegíteni. Ennek különösen nagy jelentősé-
ge van a Malomsziget területén, a Réce két ága által közrefogott tervezett idegenforgalmi terület esetében. 

A kevésbé jó minőségű 4 - 6-os minőségi osztályú szántóterületek egy részén – a közigazgatási terület 
keleti oldalán a meglévő erdőterületekhez csatlakozóan - erdőtelepítésre javasolt területeket jelöltünk ki. 

A fejlesztések megvalósítása során elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme, en-
nek érdekében a tervezett útmenti és telken belüli fásítások kialakítása. 

Javasoljuk továbbá a meglévő, nagy kiterjedésű szántók és rétek táblaméreteinek csökkentését és a 
szegélyek, védőfásítások pótlását és új az utakat kísérő védőfasorok telepítését, mivel Mihályi széleróziónak 
erősen kitett, szélerózió által veszélyeztetett terület. A fasorok emellett alapvető fontosságúak a táj jellegének 
megőrzéséhez és a talajvédelem szempontjából egyaránt. A tájrendezési és szabályozási terveken jelöltük a 
fasorok helyét.  

1.4. Mezőgazdaság, erdőgazdaság 

A mezőgazdasági szántóterület a tervezett temető terület és idegenforgalmi területek kialakításával 
csökken. Nagyobb arányú csökkenést csak tartalék területek – tartalék gazdasági terület és tartalék lakóterület - 
jövőbeni kialakítása, felhasználása jelent.  

Jelenleg a földek magántulajdonban vannak, egyéni gazdálkodók és a tsz művelik a területeket. Ebben 
az ágazatban a versenyképesség megtartásához az EU csatlakozás után elengedhetetlenül szükséges lesz a 
technológiai fejlesztés. Csak piacképes termékek /pl. bio termékek/ előállításával folytatható hosszú távon a 
gazdálkodás. Ez elősegítheti a környezetkímélő gazdálkodás elterjedését is.     

Az állattartásra, állattenyésztésre a településen külterületen a mezőgazdasági majorokban van mód, 
ahol annak védőtávolsága már nem érint károsan lakott területeket. Kivételt képez ez alól a volt TSZ major terüle-
te a település nyugati határában, melynek védőtávolsága a lakott területeket is érinti.  

Az erdőgazdálkodási területek, mint már említettük várhatóan megduplázódnak a jövőben. A védőerdők 
és védelemre javasolt erdőterületek változatlanok maradnak. A terület erdősültsége jelenleg 16%, mely az erdő-
telepítésekkel várhatóan 30% körül lesz. A településen található nagyobb erdőterületek és a kisebb erdősávok 
vegyesen állami- és magántulajdonban vannak. Mindenképpen fontos ezen erdőfoltok megőrzése és fenntartása 
tájesztétikai és ökológiai szempontból egyaránt. 

1.5. Zöldterület-fejlesztési javaslat 

A zöldfelületi rendszer minőségi és mennyiségi fejlesztése egyaránt hozzájárul a települési környezet 
kedvezőbbé és vonzóbbá tételéhez. 

A községben jelenleg három helyen található szépen kiépített közpark, melyek ápolt, gondozott zöldfelü-
letek. A történelmi főutca szintén bővelkedik zöldfelületben. Itt a helyenként 30-35 méter széles közlekedési terü-
let zöldterületei szépen gondozott, karbantartott gyepesített területek, sok gyümölcsfával. Ezek mellett azonban 
mindenképpen szükség van a rendezési tervben jelölt helyen is a megfelelő minőségű zöldfelület kialakítására is, 
melyre a település lakossága körében is igény mutatkozott. Az Ady Endre utca folytatásában tervezett közpark 
egy megfelelő közösségi tér, játszótér kialakítására is alkalmas. 
Ezeken kívül az utcaképeket rendkívül pozitívan befolyásolják az utcákban az utakat kísérő fasorok, melyek 
nagyobb rész gyümölcsfából állanak. Fontos lenne, hogy a tervezett új utca kialakításánál gondot fordítsanak 
megfelelő út menti fasor telepítésére is. A tervezett és meglévő közparkok kialakításakor a növénytelepítéseket 
csak gondos előkészítő munka után szabad elvégezni. 

Fasorok esetében a következő fafajok telepítését javasoljuk: a területen honos tölgy, korai juhar, kisleve-
lű és/vagy nagylevelű hárs, vadgesztenye, gyertyán. Fűz és nyárfa alkalmazását a fasorok esetében azok rövid 
élettartama miatt kerülni kell. Fasorként nem telepíthetőek tájidegen tűlevelű fafajok illetve a termésükkel vagy 
virágukkal erősen szennyező fafajok pl: nyírfa, gyümölcsfa, japán akác stb. 

A meglévő zöldfelületek mellett külterületen a Répce-folyót kísérő közel összefüggő zöldfelületi rendszer 
megteremtése illetve visszaállítása lehetne a településen a legfőbb fejlesztési cél.  A folyó nagy részén jelenleg 
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hiányzik a vizeket általában kísérő fasor, ligetes fa és cserje, bokor - csoportulás, természetes zöldfelületi rend-
szer. A jelenleg sivárnak mondható vízpartot a vízgazdálkodási területen belül és a környező telkeken belül egy-
aránt célszerű lenne fasorral végigkísérni, facsoportok telepítésével változatossá tenni. 

A fejlesztési területeken a terület-felhasználási funkciók változása miatt felvetődik az itt megvalósuló lé-
tesítmények megfelelő környezetbe illesztésének, illetve a közlekedési utak felőli látványvédelmének követelmé-
nye.  

Ennek a követelménynek a kielégítése céljából a tervezési területen belül a TH-03-02-17 munkaszámú 
tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervén jelölt helyeken védőfasor és telken belüli védőfásítás 
telepítését írtuk elő és több közlekedési területen belül - meghatározott helyeken - megtartandó közlekedési 
zöldfelületeket jelöltünk ki.  

A közparkok, egybefüggő nagyobb zöldfelületek kialakításánál a tájra jellemző növénytársulások jelleg-
zetes fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhul-
lató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények alkalmazását. Javasolt fák: tölgy, kőris, 
vérszilva, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, déli berkenye, fehéreper, dió illetve a vízpartok közelé-
ben fűz.  

Tűlevelű fafajok (boróka, fekete fenyő, erdei fenyő, görög jegenyefenyő, szurkos fenyő) alkalmazása 
csak a közparkokban engedhető meg.  

Az összefüggő zöldfelületek és a telken belüli védőfásítás kialakításakor mindenkor háromszintű (fa, 
cserje, gyep) növényzettelepítés javasolt. Cserjék közül az alábbi fajok alkalmazása javasolt: galagonya, vadró-
zsa, fagyal, pukkanó dudafürt, gyalogakác, sóskaborbolya, fehérsom, húsos som, mogyoró. 

 

2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

2.1. Levegőtisztaság védelem  

A településen és környékén a levegő tisztasága megfelelőnek minősül. Távlati célként a levegőminőség 
szinten tartását jelöljük meg. Határértéket meghaladó emisszió-forrás nincs a területen, létesítése és üzemelteté-
se a jövőben sem engedhető meg. A tervezett és meglévő gazdasági területek szennyezőanyag kibocsátását a 
létesítés ill. beépítés előtt a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve kell maximálni. 

Az uralkodó szélirányt figyelembe véve a tervezett gazdasági területekről kibocsátott szennyezés a két 
külterületi major – Rozália-major és Tatárföldi-major - estében nem érintheti a lakóterületeket. A belterületen 
található gazdasági területről és a volt tsz major területéről azonban légszennyezés érheti a lakóterületeket. Itt 
tehát törekedni kell arra, hogy a ezen területekről a kibocsátás ne haladja meg a lakóterületekre meghatározott 
értékeket. 

2.2. Zajvédelem 

2.2.1. Üzemi tevékenységből származó zajemisszió 
A településen jelenleg nincs üzemi tevékenységből származó káros zajterhelés. A létesítésre kerülő és 

meglévő üzemi létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről 
szóló 8/2002 (III.22) KöM-EüM rendeletben foglaltak irányadóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál a 
8/2002 (III.22) KöM-EüM 1.sz. mellékletben meghatározott határértéket javasoljuk figyelembe venni.  
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2.2.2. Közúti gépjármű-közlekedésből származó zajterhelés 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 

 Sor-  
szám  Zajtól védendő terület  Határérték (LTH) az LAMkö megítélési szintre  

(dB) 
   üdülő-, lakóépületek 

és közintézmények 
közötti forgalomtól 
elzárt területeken; 
pihenésre kijelölt 
közterületeken 

 kiszolgáló út; átmenő 
forgalom nélküli út 
mentén 

gyűjtőút; összekötőút; 
bekötőút; egyéb 
közút; vasúti mel-
lékvonal és pályaud-
vara; repü- 
lőtér, illetve helikop- 
terállomás, -leszál- 
lóhely mentén 

 autópálya; autóút; I. 
rendű főút; II. rendű 
főút; autóbusz-
pályaudvar; vasúti 
fővonal és pálya- 
udvara; repülőtér, 
illetve helikopter- 
állomás, -leszálló- 
hely mentén 

     nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 1. Üdülőterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 
természeti terület kijelölt 
része 

  
45 

  
35 

  
50 

 
 40 

  
55 

 
 45 

 
 60 

 
 50 

 2. Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telep-
szerű beépítésű) 

  
50 

  
40 

  
55 

  
45 

 
 60 

 
50 

  
65 

 
 55 

 3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), vegyes terület 

 55  45  60  50  65  55  65  55 

 4. Gazdasági terület és külön-
leges terület 

 60  50  65  55  65  55  65  55 

3. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez 

A település belterületén jelenleg nincs határértéket meghaladó közúti közlekedési zajterhelés. A  
Zajvédelmi szempontból, területi funkció szerint a fenti táblázat szerinti övezetekre javasoljuk osztani a 

település területét. A szigorúbb határértékek a sport, szabadidős-rekreációs és idegenforgalmi tevékenységek 
céljára fenntartott területeken alkalmazandóak.  

2.3. Víz- és talajvédelem 

A község közműves vízellátása 100%-os, hosszú távon biztosított. A szennyvízcsatornázás nem megol-
dott a településen. A jelenleg üzemelő szennyvízszikkasztók hosszú távon nem jelentenek megoldást, környezet-
védelmi, közegészségügyi tájesztétikai szempontból sem. A gazdaságtalan működtetés is a mielőbbi zárt rend-
szerű szennyvízkezelés kiépítését indokolja. A csatornarendszer kiépítésével és az arra való rákötéssel párhu-
zamosan a víz- és talajminőség javulása várható. A csatornarendszer vagy az alternatív gyökérzónás rendszer 
kiépüléséig zárt rendszerű házi szennyvíztároló építését indítványozzuk. 

A növénytermesztésben csak megfelelő ellenőrzéssel és optimális vegyi anyag tartalmú műtrágyákkal 
folytatható a mesterséges talajjavítás. Ösztönözni kell, hogy minél nagyobb területen terjedjen el az un. biogaz-
dálkodás, mivel az így termesztett növények piacképesebbek, s egyúttal a környezetterhelés is csökken.  

A jelenlegi talajvízminőségről pontos adatok nem ismeretesek, a jövőben szükséges lenne a kül- és bel-
területi talajvizek feltérképezése.  

A hiányzó helyeken a fásítás pótlása, védőerdősávok telepítése megfelelően csökkenti a széleróziós, 
deflációs hatásokat. 

A településen a felszíni vizek befogadói a belterülettől keletre található Gyóró-Ciráki-csatorna, a holt-ér 
és a Répce-folyó.  

2.4. Klíma 

A tervezési területen a megvalósítandó fejlesztések a klímában nem okoznak érzékelhető változást. 
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2.5. Élővilág 

A tervezett fejlesztések a terület élővilágára –tekintettel az eddigi mezőgazdasági felhasználásra- hatás-
sal vannak ugyan, de a településen – védőfasorok, fásítások telepítésének előírásával - egy zöldbe ágyazott, 
tájba illesztett települési környezet kialakítása a cél.  

Emellett a településen várhatóan közel 163 ha összterületű rét, legelő szántó és erdő művelési ágú terü-
let kerül be a NATURA 2000 élőhelyvédelmi területek közé. A NATURA 2000 tervezett területei a településen 
funkciójuk szerint védendő természeti, természetközeli területek és egy un. ökológiai folyosó területei.  

2.6. Hulladékkezelés 

A kommunális hulladék elszállítása a községben megoldott. Hosszabb távon megoldandó a szelektív 
hulladékgyűjtés is.  

Jelenleg a településen a lakossági törmelék lerakása nem ill. csak illegálisan megoldott. A rendezési 
tervben törmelék lerakására kijelölt helyet a jelenlegi illegális lerakó területén egy felhagyott bányagödörben 
jelöltünk ki. Itt a jelenlegi illegális lerakó felszámolása után szakszerűen kialakított törmeléklerakót kíván az ön-
kormányzat a lakosság számára megvalósítani. A területet látványvédelmi szempontokat figyelembe véve, az 
útról feltáruló kép miatt, javasoljuk védőfásítással körbevenni.  

Szelektív hulladékgyűjtés jelenleg nincs a településen, de hosszabb távon megoldandó feladatot jelent, 
mely az erőforrások kíméletesebb felhasználását tenné lehetővé. Ezzel a lakossági veszélyes hulladék szállítása 
is megoldódna. Az átmeneti tárolás fejlettebb formáját jelentené egy kis hulladékudvar létrehozása a községben, 
ahol a szelektív és zárt tárolást meg lehet oldani. Létrehozásának helyigénye csekély, a megfelelő technológiai 
fegyelem betartásával a szennyezés veszélye is minimális, így lakóterületen is telepíthető. Ennek tervezett helye 
a településen a 283/1 hrsz.-ú –tervezett sportpálya területe- terület sarkában lenne a lakóépületek mögött. Meg-
közelíthetőség szempontjából viszonylag központi fekvésű, könnyen megközelíthető terület, de ahhoz eléggé 
eldugott hely, hogy látványvédelmi problémákat ne okozzon. 

A település területén kijelölt dögkút nincs és a rendezési tervben sem szerepel. 

2.7. Táj és természetvédelem 

A település egyik legnagyobb humán-ökológiai tényezője a táji megjelenése. Elsőrendű feladat a meglé-
vő természeti értékek védelme, tájvédelmi szempontból a meglévő erdők, rétek döntő fontosságúak a táj karakte-
risztikájának megőrzése szempontjából. A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása. Ez az igény 
elsősorban a szántóterületek megközelítését szolgáló utak fasorainak újratelepítésével oldható meg. 

Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők megtartása, il-
letve területük lehetőség szerinti növelése.  

A közterületek, valamint a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek kialakításánál a tájra jellemző nö-
vénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését, kerülen-
dő a tájidegen un. rabszolganövények telepítése. 

A növényzettelepítésnél a zöld felületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így: 
• a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos 
• kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését csopor-

tos telepítéssel kell lágyítani 
• háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep) 
Mivel a település védett természeti értékek közelében van és a közigazgatási határon belül is lesznek várha-

tóan védett területek, a fejlesztések során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi szempontokra. A 
gazdasági jellegű fejlesztéseknél csak tiszta technológiák telepítése kívánatos.  

A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális zaj- és 
levegő szennyezettségi határértékeket a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési szabályzatban is rögzíteni 
szükséges. A megfelelő védőterületek, védőzöld-sávok kialakításáról gondoskodni kell. 
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2.8. Az épített környezet védelme 

A HÉSZ 11.§-ban felsorolt helyi védelemre javasolt épületek környezetében a harmonikus, tömegében, 
léptékében a településképbe illő építmények megvalósulását szabályozási eszközökkel is elő kell segíteni. 

Az épített környezet fejlesztésekor elsősorban a településszerkezetet tekintettük megőrzendő elemnek a 
településen. Az épületállományt tekintve Gyóró mára már kevés karakteres régi házzal rendelkezik, a lakóházak 
az utóbbi évtizedekben nagyrészt sematikusan átépültek. Az új épületek kialakításakor törekedni kell arra, hogy 
tömegükben illeszkedjenek az egyébként szép településképbe, a kialakult zöldfelületekbe. Emellett törekedni kell 
az igényes anyaghasználat megvalósítására.  

Meg kell tartani a település történelmileg kialakult szerkezetét és a jellegzetes széles főutcát. 

3. A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

3.1. Közúthálózati kapcsolatok 

Gyórót jelenleg a mind a négy égtáj felől meg lehet közelíteni jól kiépített állami mellékutakon, melyek az 
alábbiak:  
• 8603 sz. állami mellékút, mely a településen belül a Kossuth utcán áthaladva Mihályin, Magyarkeresztúron 

és Jobaházán áthaladva Csorna felé vezet. Ez megközelítőleg délnyugat-északkelet irányú közlekedési kap-
csolatot biztosít a településnek. Észak-kelet felé ezen az úton érhető el a 85-ös főút. 

• 8612 sz. állami mellékút, mely a település ÉNY-DK-i irányú közlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal 
Csapod felől érkezik a településre, áthalad a külterületen és Cirákon keresztül Beled felé vezet tovább. 

• 8613 sz. állami mellékút, mely a település észak-dél irányú közlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal 
Kapuvár felől érkezik áthalad a Fő utcán és Cirák felé haladva a 86-os főút felé ad közlekedési kapcsolatot. 

Az állami mellékutak tekintetében jelentős változás nem várható a településen. Ezen utak nyomvonal 
korrekciót, fejlesztést nem igényelnek. A megyei tervben település határán a 8612 sz. állami mellékút egy kisebb 
nyomvonal korrekciója szerepel ugyan, de ez Cirák község területére esik.  

A település tágabb környezetében tervezett nagyobb léptékű közlekedésfejlesztési elképzelések - terve-
zett M 85-ös és M 86-os gyorsforgalmi utak - közvetlenül nem érintik a település közigazgatási területét, de kiépü-
lésükkel a település nagyobb régiókkal való kapcsolatát is fejlesztik.  

3.2. Településközi kapcsolatok 

A község  településközi kapcsolatai szintén az állami mellékutakon bonyolódnak le. A közigazgatási ha-
tárt azonban nyugaton érinti a 8618 sz. –állami mellékút folytatásában Himod településre vezető tervezett telepü-
lésközi út. Ez az út Gyóró területén a 072/1 hrsz.-ú úton halad közvetlenül a közigazgatási határon. 

3.3. Külterületi, mezőgazdasági utak 

A környező mezőgazdasági területeket feltáró utak szervesen kapcsolódnak a községhez és az állami 
mellékutakhoz. A legjelentősebb mezőgazdasági út a településen a 8603 sz. állami mellékútról lecsatlakozó út, 
mely ezzel az úttal párhuzamosan feltárva a szántóföldeket a Mihályi belterületén található központi majorhoz 
vezet. Útközben pedig a két település között felfűzi a Rozália-majort és a Mihályi területén tervezett tartalék far-
mertelkek területét. Az út jól kiépített. Hasonlóan jól kiépített két mezőgazdasági út vezet észak felé a szántóterü-
letek között a 8613 sz. állami mellékút két oldalán. 

3.4. Kötöttpályás közlekedés 

A vasúti közlekedés szempontjából a település árnyékos helyzetű, mivel közvetlen vasúti kapcsolata 
nincs. Északon a Győr – Sopron vasútvonal legközelebb Kapuváron érhető el, délen pedig a Győr - Szombathely 
vasútvonal Beleden vagy Répcelakon érhető el a település lakosságának. 
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3.5. A település belső úthálózatának fejlesztése 

A belterületi utak tekintetében a Fő utcát, mint települési tengelyt célszerű lenne rangosabban kiépíteni 
az ajánlott mintakeresztszelvény alapján. 

A belterületen az állami mellékutak alkotják a település hálózatszerkezeti vázát, mint települési gyűjtő 
utak. A fejlesztések megvalósulásával ez továbbra sem változik. A település többi utcája lakó- vagy kiszolgálóút 
marad ill. az újabb tervezett utca is az lesz a település keleti oldalán. Ez a tervezett új lakóutca az észak-dél 
irányú, 0130 hrsz.-ú meglévő –jelenleg mezőgazdasági- út kiszélesítésével alakul lakóutcává. A szabályozási 
szélessége a kialakult helyzettől függően 12-16 m. 

A meglévő közterület szélességek szinte mindenhol kitűnően alkalmasak bármely fejlesztésre, bővítés-
re. A jelenlegi útburkolatok szélessége azonban már nem mindenhol megfelelő. A szennyvízcsatornázás majdani 
kiépülése után a belterületi utak műszaki állapotát javítani szükséges mind szélességi mind teherbírás szempont-
jából. Szem előtt kell tartani a későbbi buszforgalom számára megfelelő ívek és padkák kialakítását illetve a min 
6.0 méteres szilárd burkolatú pályaszerkezet kiépítését.  

A jelenlegi közterületeken és a tervezett lakóutcákban marad a nyíltárkos vízelvezetés, általában 0,80-
1,0 m-es padkával. 

A szabályozási terveken az utcasarkokon helyenként jelölt lesarkítás egyrészt a csomóponti közlekedési 
beláthatóságot segíti, másrészt pedig barátságosabb településképileg. 

3.6. A kerékpárút-hálózat fejlesztése 

A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút vagy kijelölt kerékpáros nyomvonal. A megyei rendezési 
tervben szereplő Csapod-Cirák közötti regionális kerékpáros nyomvonal, mely a 8612 sz. állami mellékót vonalá-
ban halad elkerüli a települést. A település számára azonban kedvező lenne, ha rákapcsolódhatna erre a nyom-
vonalra, ezért Gyóró terveiben szerepel egy kerékpáros nyomvonal kijelölése Csapod és Cirák települések felé 
vezető utak mentén, illetve a Kossuth utca vonalában a malomig, majd onnan tovább Mihályi felé. A 8603 sz. 
állami mellékút mentén vezető nyomvonal közvetlenül a  Mihályi belterületéről kiinduló nyomvonal folytatása 
lehet, megteremtve ezzel a jobb kapcsolatot a két falu között.  

A tervezett települési kerékpáros nyomvonalakkal Gyóró is bekapcsolódhat a megyei kerékpáros utak, 
regionális kerékpáros nyomvonalak hálózatába. A kerékpáros-turizmus tovább növekedésével várható, hogy a a 
települsen is felélénkül valamivel a turizmus. 

Belterületen és külterületen a kerékpáros forgalom elfér az úton, különálló kerékpárút kialakítása sehol 
nem szükséges. 

3.7. A gyalogos forgalom fejlesztése 

Javasoljuk, megoldandó szükséges feladatnak tartjuk, hogy a település valamennyi beépített telke gya-
logjárdás vagy gyalogúti kapcsolatot kapjon. A járdák 1,5 m szélesre épüljenek vagy fokozatosan ilyenre széle-
sítsék őket. Ennek egyrészt az európai színvonalú kiszolgálás, másrészt a falusi szokás szerint az út közepén 
közlekedő gyalogosoknak a biztonságos járdára „kivonzása”, harmadrészt a gyerekkocsival közlekedők állandó 
akadályoztatásának megszüntetése, negyedrész az autóbuszok eléréséhez szükséges biztonságos és kulturált 
„rágyaloglási” utak elősegítése indokolja. A járdák csomóponti kapcsolatait, az útburkolat széléig történő tovább-
vezetését biztosítani kell.  

3.8. A tömegközlekedési hálózat fejlesztése 

A tömegközlekedés útvonala kialakultnak tekinthető a településen. A buszjáratok a Fő utca vonalában 
és a Hunyadi utcában közlekednek. A buszok Kapuvár, és Beled, Répcelak felé járnak. A járatok száma az igé-
nyeket kielégíti. 

Buszmegálló pár a településen két helyen található, Egyik a Fő utca középső részén a település köz-
pontjában a másik a Hunyadi u. közepe táján. A két megállópár 500 méteres rágyaloglási távolsága majdnem 
teljesen lefedi az egész belterületet. 
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A két megálló kiépítettsége nem a legmegfelelőbb. A jövőben megoldandó feladat a felszállóhelyeknél 
váró építmény, kiemelt járdasziget és az utcai járdákhoz kapcsolatot adó összekötő járdák építése. Nagytávú 
célként előretekintve a megállókat öbölbe célszerű helyezni. 

3.9. A parkolás fejlesztése 

Napjainkban nem okoz gondot Gyórón a parkolás, de a jövőben számítani kell a felmerülő problémák 
tudatos megoldására. Az építésügyi előírások szerint minden új létesítménynél annak telkén belül kell a szüksé-
ges járműtároló helyet biztosítani, a településközpontban út menti leállósávok kiépítésére is szükség lesz – eset-
leg az érdekelt szervezet költségére. Nagyobb parkolókat javasolunk a sportpályánál, a temetőnél, polgármesteri 
hivatalnál és a templomnál kiépíteni.  

3.10. Egyéb szabályozási kérdések 

A külterületi utak szabályozása az 1:10 000-es léptékben csak elvi jellegű. Ezek szélességét az út menti 
vízelvezető árkok helyigénye jelentősen befolyásolja, melynek szakaszonkénti meghatározásához nem elegen-
dők a térképi adatok. Ezért a külterületi utak szabályozása csak irányadó jellegű. A jelenlegi körülmények között 
a rendezési terv keretében az elérhető térképszolgáltatáson és adatszolgáltatáson alapuló kompromisszumoktól 
nem mentes szakági terv készítése volt a cél. 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 
A település közműellátása csak részben megoldott. Víz-, gáz-, elektromos hálózat üzemel. Szennyvíz-

csatornázás még nem készült el. 
Csapadékvíz elvezetés részben megoldott. 

4.1. Vízellátás 

A község térségi rendszerről kap ellátást. A rendszer Dénesfa – Cirák – Gyóró – Himód – Hövej vízellá-
tását biztosítja. 

A hálózat vízbázisa Cirákon van. A vízmű területén térszíni tárolómedence és 200 m3-es torony üzemel. 
A torony túlfolyószintje a terep fölött 35 m magasan van. A sík területen e magasság határozza meg a hálózat 
nyomásszintjét. A vízműtől, NA 150-es vezeték halad a településen keresztül. A gerincvezetékről leágazó körve-
zetékek látják el az épületeket. A fejlesztés során megnövekvő vízigényt a vízmű és hálózat kapacitása biztosíta-
ni tudja.  

4.2. Szennyvízelvezetés 

A településen nincs szennyvízcsatorna hálózat. A megyei szennyvízgyűjtés és tisztítási koncepció 
Dénesfa – Cirák – Gyóró települések közös szennyvíztisztítását irányozza elő. 

A településen gravitációs szennyvízgyűjtést javasolunk kiépíteni. A mélypontokon átemelővel. 
A település végátemelője Cirák irányába nyomja a szennyvizet. A települések együttes szennyvíztisztí-

tására a részletes tervezés során két alternatívát kell vizsgálni: 
1. Önálló szennyvíztisztító létesítése Cirák területén 
2. A jelzett települések szennyvizét a beledi rendszerbe vezetni és a páli szennyvíztisztítóban tisztítani. 

A változatok eldöntésére a három településre készített elvi vízjogi engedély készítendő. A beledi rend-
szerre kötés lehetőségét természetesen a tulajdonossal is egyeztetni kell. Továbbá az üzemelő hálózat, átemelők 
és a tisztító kapacitásának hidraulikai ellenőrzésre szükséges. 

4.3. Felszíni vízelvezetés 

A településen időszakos vízfolyású árkok, a Holt-Ér és a Gyóró-Ciráki csatorna szolgál a csapadék be-
fogadására. 



TÉR-HÁLÓ Kft. Gyóró településrendezési terv 61 
9024 Győr, Babits M. u. 17/A  

www.ter-halo.hu 

A belterületen a korábban kialakított árkokat ki kell tisztítani, a kocsibehajtókat megfelelő szintbe kell he-
lyezni. Javasoljuk, hogy részletes geodéziai felvétel alapján felszíni vízrendezési tervet kell készíteni. 

A faluközpontba az esztétikusabb megjelenés és a gépkocsi parkolási igény jobb kielégíthetősége érde-
kében zárt rendszer építését javasoljuk. A helyszínrajzon feltüntettük az elvezetés elvi témáját.  

A vízelvezető rendszer részlet megoldásait a gazdaságosság figyelembe vételével a részletes tervezés 
során kell meghatározni.  

4.4. Gázellátás 

Győrsövényház községben a kilencvenes években épült ki a középnyomású földgázhálózat.  
A község ellátását biztosító nagy-középnyomású vezeték Cirák irányából jön. (A gázfogadó a közigaz-

gatási határ mellett, Cirák területén található) 
A község fogadóállomásától D 160 vezeték indul északi irányba a település ellátására. 
A lakóterület fejlesztése teljes egészében a település déli részén várható, ezek ellátása a meglévő háló-

zat továbbépítésével, „körösítésével” oldható meg. 
A lakóterület fejlesztésen kívül a mezőgazdasági üzemi terület, a sport és szabadidő terület, valamint a 

„különleges” idegenforgalmi terület elláthatóságáról a tényleges gázigények ismeretében lehet majd nyilatkozni. 
Amennyiben gázigényük néhány családi ház nagyságrendű, úgy ellátásuk a meglévő hálózatról (annak esetleges 
továbbépítésével) biztosítható. 

A kiépítendő vezetékek anyaga SDR 11 (S 5) PE 80 G. 
A tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, 

hogy a középnyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m. 
Meg kell említeni ezen felül, hogy a település külterületét észak-dél irányban átszeli egy országos nagy-

nyomású gázvezeték és észak-kelet – dél-nyugat irányban pedig egy regionális nagy-középnyomású gátvezeték. 
A vezetékek védőtávolságai a belterületet nem érintik. 

4.5. Villamos energia ellátás  

A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű — 20kV-os — szabadveze-
téki hálózatról történik. A községet 20/0,4kV-os kommunális transzformátorok látják el. 

A szabályozási terv a község keleti oldalán fejlesztési terület (lakóterület) létesítését célozta meg. Az új 
igényeket a meglévő transzformátorok kielégítik, új transzformátorok telepítésére nincs szükség. 

Jelenleg a községben és vonzáskörzetében 6 darab 20/0,4kV-os OTR állomás üzemel.  
20 kV-os szabadvezeték biztonsági övezete kettős felfüggesztésnél belterületen a 11/1984 számú IPM 

rendelet szerint a legszélső vezetéktől számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésű 20 kV-os kialakítás esetén az oszlop 
tengelyétől számítva kb. 3,25 m-t jelent (ezen értékek pontosítása csak kiviteli terveknél lehetséges). 

Azon a részen, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott közös oszlopsoron 
kell azokat vezetni. 

A 0,4 kV-os hálózatra a telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha az ÉDÁSZ Rt. engedélyezi. 
A fejlesztésre szánt területek közvilágítására kompakt fénycsöves lámpatestek betervezése célszerű. 
A szabadvezetékes részen az energiaellátási oszlopokra kerülnek a közvilágítási lámpatestek, földkábel-

lel ellátott részeken kandeláberes a közvilágítás. 
 
Közepes megvilágítási érték legalább:     4 lux. 
Megvilágítás középegyenletessége legalább:    0,2 
Megvilágítás határegyenletessége legalább:    0,1 
Közepes fénysűrűség értéke legalább:     0,3 
Fénysűrűség hosszegyenletessége legalább:    0,4 
Lámpatestek káprázási osztálya:      K2 

 
Megjegyzés: 
A közművek egymástól való távolságát az MSZ7487 szabályozza. Villamos szabadvezetékek létesítésé-

ről az MSZ151 intézkedik. Kiviteli tervek készítésekor az egyéb szabványok és előírások betartása is kötelező. 
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5. HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
A MATÁV Rt. a telefonellátás tervezését csak igénybejelentés után kezdi meg. A jelenlegi telefonellátás 

megfelelő, a fejlesztések a minőségi internetes és nagysebességű adatátvitel (ADSL)  irányában kell hogy meg-
történjenek. A községi internetes felhasználók száma nem jelentős, így a meglévő rendszer kapacitása a terv 
távlatában megfelelő. A belterület nyilvános utcai telefonokkal jelenleg jól ellátott, bár az 500 fős értékekhez tar-
tozó fülkék száma (3db) alapján Gyórón nem indokolt a MATÁV esetleges készülékcsökkentési programja.  

A telefonvezetékek, kábeltévé nyomvonalvezetése a szabadvezetékes részen, oszlopon tervezett, kivé-
telt képez a 20kV-os hálózat. A földkábellel ellátott területen a telefon és a kábeltévé a nyomvonalvezetése csak 
a földben elfogadható, oda tervezendő. A gazdasági területfejlesztésnél a kábeles ellátás tervezett. 

A település területén a vezeték nélküli telefonos ellátás megfelelő. A Mihályi területén található adóto-
rony, jó lefedettséget biztosít, területi és minőségi viszonylatban is. Egy-két éven belül új átjátszó torony építését 
nem jelezték a községnek. 

A községi kábeltévé szolgáltatása elfogadható, fejleszthető. A jövőben elérhetővé válhat a kábeltévé há-
lózat az adatátviteli igények kielégítésére is. 

 

6. INTÉZKEDÉSI TERV 
Az intézkedési terv a rendezési tervvel kapcsolatban felmerült és szükségessé vált feladatok sorát fog-

lalja össze, mely feladatok elvégzéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni. 
 
A rendezési terv elfogadása után az alábbi feladatokat kell elvégezni: 
 
- Az újonnan beépítésre kerülő területekre –azaz adott teljes fej-
lesztési területre- a beépítésük előtt az Észak-dunántúli vízügyi 
Igazgatósággal vízügyi szakvélemény elkészíttetése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó 

- A település közigazgatási területére (kül- és belterület) az 
ÁNTSZ közegészségügyi javaslatai alapján a helyi állattartásra ás 
állattartó épületekre vonatkozó rendelet elkészítése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

- Felszíni vizek elvezetésével kapcsolatos tanulmányterv elkészít-
tetése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó 

- Akadálymentes közlekedés biztosítása az intézményekben 
(100/1999. (XII. 10.) OGY határozat alapján) 

Határidő:2005.január 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 

- Közterület-szabályozási terv készítése az újonnan kialakítandó 
területeken 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó 

- A helyi védetté nyilvánított objektumokra helyi értékvédelmi ren-
delet kidolgozása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó, jegyző 

- A védőerdő sávok telepítése és a tervezett közparkok kiépítése a 
TH-03-02-17 számú tervdokumentáció tervlapjain kijelölt helye-
ken. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó 

- A külterületen és a belterületen az eddig a lakosság által illegális 
szemétlerakónak használt területeken a hulladék elhelyezésének 
felszámolása. Az eddig felhalmozott hulladék elszállítása és a 
terület rekultiválása.  
- Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

- Környezetvédelmi program elkészítése Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

- Katasztrófavédelmi terv és csapadékvíz elvezetési terv elkészít-
tetése a település teljes belterületére és az újonnan beépítésre 
kerülő területekre 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, építési előadó 

- Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése (illegális lerakók fel-
számolása) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
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7. IRODALOMJEGYZÉK 
Magyarország Megyei Kézikönyvei 7. Győr-Moson-Sopron Megye Kézikönyve főszerkesztő: Dr. Kasza Sándor 
CEBA Kiadó – Dr. Fekete Mátyás 1998 – Gyóró 734.-735. o. 
Szülőföldünk a Kisalföld, Gönyű - Gyóró szerk.: Szabó Zsigmond, Győr, én. 
Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr Vármegye, Gönyű, szerk. Dr. Borovszky Samu én. Budapest 
Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, szerk: Dr. Marosi Sándor, Dr. 
Somogyi Sándor Budapest 1990 
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programja II. kötet, Dr. Lados Mihály MTA RKK NYUTI 2001, 
Győr 
A koncepcióban szereplő adatok, a megjelöltek kivételével a KSH Győr-Moson-Sopron Megyei évkönyveiből 
(1995-2000.) származnak. 


