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1. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. Megbízási előzmények 
 
A módosítás célja és oka 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. év végén, 97/2017. 
(XI.30.) határozatában döntött arról, hogy módosíttatja településrendezési tervét a 
telektulajdonos által benyújtott vázrajz szerint. A módosítás célja, hogy az egykori 
kastély (2 hrsz.) és a 3-as hrsz. telek közös határa módosítható legyen a 
telektulajdonosok megegyezése szerint. 
 

 
Forrás: Tulajdonosi adatszolgáltatás 

 
A változtatással érintett területre 2015. évben készült rendezési terv módosítás, melynek 
hasonló volt a célja, vagyis a területhatár módosításának lehetővé tétele. A rendezési 
tervben akkor biztosított lehetőségről ez évben derült ki, hogy az nem tud eleget tenni az 
érintett telektulajdonosok között ez év végén megszületett megegyezésnek. 
 
A tervezési feladat elvégzésére a Regioplan Kft. kapott megbízást (Msz.: Rp.153-9). 
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1.2. Tervi előzmények 
1.2.1. Településrendezési tervek és településfejlesztési koncepció 
 
Újrónafő község teljes közigazgatási területére kiterjedő szabályozási tervét és helyi 
építési szabályzatát 2003. év végén ((12/2003. (XII. 12) ÖK rendelet), településszerkezeti 
tervét 2004. év elején ((3/2004. (I. 29.) KT határozat) hagyta jóvá a település képviselő-
testülete. 
 
2006-2007-ben (gazdasági terület kijelölése Újrónafő és Császárrét között), majd 2008-
2009-ben (többek között a játszótér számára új hely kijelölése, valamint az átmeneti 
védettség alatt álló értékek védelméről történő rendelkezés megalkotása) a 
településrendezési terv módosításra került.  
2015-ben a jelen tervezés alá vont terület rendezése céljából történt módosítás. 
 
Jelen módosítás nem ellentétes a település korábban elfogadott településfejlesztési 
koncepciójával és tervezési programjával, az abban rögzített célokkal és 
elhatározásokkal, így annak módosítását nem igényli. 
 
 

1.2.2. Területrendezési tervek 
 

Az Országos Területrendezési Terv  
Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) az Országgyűlés 2003. április 28-i 
ülésnapján fogadta el törvény formájában (2003. évi XXVI. tv.).  
 
Az országos övezetek nem érintik a módosítással érintett, belterületi telkeket. 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) az önkormányzat 
közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével és a 85/2005.(VI.10.) számú 
határozatával hagyta jóvá, majd 12/2010. (IX.17.) számú rendeletével, valamint 
190/2010. (IX.17.) határozatával módosította azt.  
 
A megyei tervi övezetek közül az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
érinti az egész települést, így a módosítandó területet is. 
 
Tekintettel arra, hogy a vizsgált terület bányászati szempontból nem érintett, így az 
övezeti érintettség nem jelent területfelhasználási, beépítési korlátozást. 
Az érintettség nem befolyásolja a rendezési terv jelen módosítását. 
 
1.3. A tervezési eljárás folyamata 
 
A tervezési eljárás egyszerűsített eljárással került megindításra.  
 
A települési önkormányzat 2017. évben rendeletet alkotott a partnerségi egyeztetés 
szabályairól. 
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2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 
 
2.1. A 2-es és 3-as hrsz-ú telkek határának módosítása 
 
2.1.1. A módosítás célja 
 
A települési önkormányzat tulajdonosi kérésre biztosítani kívánja azt, hogy a kastély (2 
hrsz.) és a 3-as (valamint 0379/7) hrsz.-ú telek közös határa egy telekmélységnyi 
mértékben változtatható legyen. Mivel a közös telekhatáron vezet az eltérő 
területfelhasználási egységek közötti határ is, ezért a településszerkezeti terv módosítása 
is szükséges. 
 
2.1.2. A hatályos településrendezési terv megállapításai  
 
A hatályos terv a 2-es hrsz.-ú telket központi vegyes és a 3-as, valamint a 0379/7-es 
hrsz.-ú telek területének jelentős részét, így az érintett területet is kertvárosias 
lakóterületbe sorolta. A két eltérő területfelhasználású terület a meglévő telekhatár 
mentén került elválasztásra.  
A kastély mögötti, egykori 303-as hrsz.-ú területet, mely fizikailag az épületet övező 
parkhoz tartozik, a terv erdőterületbe sorolta. 
 

 
Kivonat a hatályos belterület szabályozási tervből 
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A 2015. évi tervmódosítás előírta, hogy az eltérő területfelhasználási egységek 
határvonala, valamint az építési övezet, övezet határvonala az SZ-J1 és SZ-J2 terveken 
jelölttől az övezeti előírások betartása mellett elmozdítható legyen 

a) meglévő épület átmetszése, vagy nem meglévő telekhatárra illeszkedés esetén 
legfeljebb 10,0-10,0m 
b) egyéb esetben legfeljebb 5,0-5,0m mértékben. 
 

2.1.3. A terület bemutatása 
/felhasználva a 2015. évi terv megállapításait/ 
 

Az 1900-as évek első harmadában felépített kastély többfajta hasznosítás után a 2000-es 
évek elején még kórházi funkciót töltött be. Jelenleg magánkézben van, legutóbbi 
tervezett hasznosítása egészséghotel. 
 

A kastély telekhatárán, a mostanival azonos, vagy közel azonos helyen a tulajdonosok 
adatszolgáltatása szerint már az 1900-as évek utolsó harmadában is állt egy gazdasági 
épület. Ezt az épületet az elmúlt években átalakították, egészségcentrum, biotechnológiai 
vállalkozás telephelyévé tették. Az épület egy része a szomszédos, egykori 
termelőszövetkezet, ma kertvárosias lakóterületnek kijelölt területre átnyúlik.  
 

A gazdasági épületet a jelenlegi telekhatár kettészeli. Tulajdonosi szándék szerint az 
épület és a működéséhez szükséges terület számára külön telket alakítanának (2/2 hrsz.), 
melynek területe mintegy 5000 m2 lenne. Az épület használata a kastély telkének 
használatát nem befolyásolja. 
 

 
A felújított épület a Szabadság utcáról. A kastélyt határoló kerítés a fák mellett halad, a 

telekhatár az épületet 2/3-1/3 arányban osztja. 
 
A szomszédos, egykori termelőszövetkezet területén már csak néhány építmény található. 
A lakóterületi hasznosításra nem került sor, erre a célra telket sem alakítottak.  
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2.1.4. A településszerkezeti terv, szabályozási terv módosítása és annak hatásai 
 
Az önkormányzat által támogatott telektulajdonosi kérésre a rendezési terv lehetővé teszi, 
hogy a központi vegyes terület határa egy telekmélységnyi mértékben délkeleti irányba 
kiterjesztésre kerülhessen a tervezett lakóterület terhére. A változás a településszerkezeti 
tervben és a helyi építési szabályzatban, valamint szabályozási tervben átvezetésre kerül. 
 

 
Kivonat a módosított belterület szabályozási tervből 

 
A központi vegyes területre vonatkozó telekalakítási és építési helyre vonatkozó 
előírások úgy kerülnek módosításra, hogy a gazdasági építmény számára a tulajdonosi 
szándék szerint önálló telket lehessen alakítani. A kastély telkének további felaprózása 
nemkívánatos. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy az eddigi szigorú szabályozás 
ellenére a kastély telkét több változtatás is érintette. 

 
A kastély és parkja helyi védelem alatt áll. A tervezett telekalakítás a védett értékeket 
nem veszélyezteti, csupán a gazdasági épület meglévő használatának folytathatóságát 
biztosítja. 
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Kivonat a módosított területfelhasználási tervből 

 
A módosítás tájrendezési és környezetalakítási, közműellátási szempontokat nem 
érint, a település közlekedéshálózatát nem befolyásolja, az örökségvédelmi értékeket 
nem veszélyezteti.  


