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Mersevat kozseg telepulesszerkezeti tervenek es helyi epitesi szabalyzatanak mddositasa
2014. januar16.

Telepulesszerkezeti terv modositasanak leirasa

EL6ZMENYEK, KliNDULASI ADATOK

1.1. Tervi elozmenyek:

2013-ban kezdodott el Mersevat kozseg telepulesrendezesi tervenek - telepulesszerkezeti terv, helyi

epitesi szabalyzat - modositasa.

A modositast a kepviseio-testulet 78/2013.(XI1.16.) szamu telepulesfejlesztesi dontese tette

szuksegesse.

A tervezett modositast az indokolta, hogy a volt TSZ major teruleten letrejott vallaikozasok

fejleszteseihez tovabbi teruletek es az uj igenyekhez ilieszkedo szabalyozas szukseges. Mikozben a

hatarolo koztekedesi teruletek esszerusiteset es gazdasagos kialakitasat is vizsgalni kellett.
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Gel az volt, hogy a kozsegben mukodo vallaikozasok megfelelo kornyezetben mukodhessenek. Ennek

erdekeben a fejiesztesi igenyeiket tamogatta a telepulesi onkormanyzat. Gel a felesteges korlatozasok

minimalizaiasa, a legkevesebb kotottseg mellett a fejlodes biztositasa.

A telepulesi onkormanyzat a tomb teriilet hatarat a volt TSZ telep kulso hatara, mint potencialis

belterulet hatar es a 0125; 0110/1 hrsz Hargita utcaban hatarozta meg.



Mersevat kozseg telepulesszerkezeti tervenek es helyi epitesi szabalyzatanak modositasa
2014. januai-16.

A modositas soran a teruletvesztessel jaro fejlesztesi elkepzeleseket a 2014-es allapotok es a

telepules jovobeni fejlodese alapjan felulvizsgalta, t'gy szerepkor nelkuli kozlekedesi teriiletet

elhagyasra javasoltuk (korabban ,,A" jelu utca).

A tervezesi terulet muhoid kepe

1.2. Hatalyos rendezesi tervek:

A modositas indokiasa:
Mersevat kozseg gazdasagi teruleteinek fejlesztesehez szukseges a valtozo igenyekhez igazodo

szabalyozasi terv kialakitasa, a teruleti bovitest lehetove tevo fejlesztesek vegrehajtasanak biztositasa.

A tervezesi teruieten mukodo vallalkozasok igenyei szerint szukseges modositasok vegrehajtasan tul

a telepules rendezesi terve nem valtozik.

Mersevat kozseqre keszult es ma is ervenyben ievo rendezesi tervek:

» Mersevat kozseg Telepulesszerkezeti terve /PLANEX Kft./ -

36/2007.A/1.18./ hatarozattal megallapitva.

• Mersevat kozseg Szabalyozasi terve es Helyi epitesi Szabalyzata / PLANEX Kft/

8/2007.(VI.19.) onkormanyzatt rendelettel eifogadva.

Mersevat kozseg Onkorrnanyzati Kepviselo-testuletenek telepulesfejlesztesi dontest hozott a

hatalyban Ievo rendezesi terv modositasanak tekinteteben:

78/2013.(Xli.16.) szamu hatarozattal eifogadva.
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A hatalyos rendezesi tervek mar figyelembe vettek a magasabb szintu teruletrendezesi terveket es

azokra vonatkozoan a megfelelest igazolasat. A tervezesi terulet belteruleten talalhato, igy a megyei

tervben jelolt tersegi ovezetek sem erintik.

BEEPfTEBRE SZANT TERUtET
••• •'

falusias faKoteruiet

1.3.

Hatalyos szerkezeti terv reszlete (PLANEX Kft 2007.04.)

Teruletrendezesi tervek telepulesreszt erinto elemei

Mersevat kozseg igazgatasi teruletet erinto orszagos es tersegi fejlesztesi elkepzelesek, ovezetek,
elkepzelesek:

Az Orszagos Terufetrendezesi Terv (2003. XXVI. TV.) eloirasainak valo megfelelest a
telepulesrendezesi terv modositasaban vizsgaltuk. A tervezesi terulet a kialakult belterulethez
illeszkedo befterulet bovites resze, amely megfele! a tersegi ovezetek es teruletfelhasznalasok
eloirasainak.

a. Az Orszag Szerkezeti Terve

11
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Erdogazdaikodasi terseg

Mezdgazdasagi terseg

Vegyes terutetfelhasznalasu (erseg

^ Vizgazdalkodasi terseg

Orszagos Teruletrendezesi Terv- Az Orszag Szerkezeti terve (2013. december 9.)

A tersegi szerkezeti terv alapjan a kozseg a vegyes teruletfelhasznalasu tersegbe tartozik. A teruletek
lehatarolasa megegyeztk a kialakult tajhasznalatta!.

1.5. Vas megye Terutetrendezesi Terve

1.4.) Vas megyei Teruletrendezesi terv
Vas megye teruletrendezesi terve (PESTTERV, 2010. november 26-an elfogadva) a kozseg teruleten
az alabbi fejleszteseket hatarozza el, iiletve figyelembe veendo meglevo-megmarado allapotot rogziti:

A) Teruletrendezesi ten/lap
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zentmarton

Vas megye TRT 1. sz. tervlap - Tersegi Szerkezeti terv

A Vas megyei Teruletrendezesi terve a tervezesi teruletet hagyomanyos videki telepulesi terseg
ovezetebe sorolta, a rendezesi tervben kijelolt beepitesre szant teruletek lehatarolasaval
osszhangban.

A megyei teruletrendezesi tervben meghatarozott ovezetek nem erintik a tervezesi teruletet.
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II. Telepulesfejlesztes, teruletfelhasznalas

2. Falusias lakoterulet

A hatalyos rendezesi tervben a belteruiet eszaknyugati oldalan, a 8455 jelu Mersevat-

Kernenesszentmarton osszekoto ut eszaki oldalan egy tervezett lakoterulet talalhato. A lakoteruletet

az ,,A utca" jellel ellatott tervezett kozlekedesi terulet hatarolja eszakrol es valasztja el a gazdasagi

terulettof. A tervezett kozlekedesi terulet a ternetotol keletre levo szinten tervezett lakoteruletet kotne

ossze a Hargita utcaval atlosan. Halozati szerepe nincsen. Jelenleg akadalyozza lakoterulet es

mogotte letrejovo gazdasagi terulet olyan kapcsolatat, hogy a tulajdonos lakasa a falusias

lakoteruieten foglaljon heiyet, mikozben a gazdasagi tevekenyseg a tole eszakabbra kijelolt teruleten

zajlana.

A szerkezeti terv modositasa soran a 0125 hrsz-u uttol nyugatra tarto tervezett ,,A" jelu utca

megszuntetesre kerulne. Szerepet sem halozati, sem kiszolgalasi funkciok nem indokoljak. A korabbi

kozlekedesi terulet hatarvonala kisse valtozna iigy, hogy az jobban kovesse a Hargita utca iranyat, es

kevesbe zarjon be vele hegyes szoget. Ez lehetove teszi, hogy bar nem valtozik a lakoterulet szamara

kijelolt terutet, de annak melysege a nyugati oldalon no, mig keleti oldalon kisse csokken.

Hargita utca eszaki oldalanak utcakepe, egyben a tervezesi terulet deli szele

A lakoterulet jellege es terulete ezaltal kedvezobb telekstrukturat es telekmelyseget hozhat letre, meg

egy ilyen kicsiny jelentosegu valtoztatas vegrehajtasaval egyutt is. PI: a 0111/12 hrsz-u lakoterulet

teiekmelysege 102 m-rol 85 m-re csokkent, mig a 0111 /17 - 401 hrsz-u lakotelek melysege 45 rn-rol 53

m-re nott.

3. Gazdasagi terulet (volt major terulet es bovitese)

A telepulesrendezesi terv modositasa a Gk jelu, kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi terulet

modosftasi igenyevel indult ei.

A teruleten mukodo vallalkozasok kozul kiemelendo a 0111/68 hrsz-u ablakgyarto ceg, arnely a

boviteset kezdemenyezte. A bovitesnek akadalya volt a szabatyozasi tervben jelolt tul szeles (25 m)
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ultetesi kotelezettseg, valamint a kiaiakult es idealisnak tartott telekhatarokhoz kotott epitesi hely

szabalyozas.

Az ultetesi kotelezettseg megvalositasara nem kerult sor. A gazdasagi terulet jellege - kereskedelrni,

szolgaltato terulet - es az ott folyo termeles - ablakgyartas nem indokoija a korabban eloirt szelesseg

fenntartasat.

Cei tovabba, hogy a teruletek szabadon osszevonhatoak legyenek es a 2007-ben elfogadott rendezesi

tervben is jelzett gazdasagi terulet boviteseket vegre tudjak hajtani.

A korabbi rendezesi terv alapjan azonban jelentos teruletvesztest eredmenyezne az ,,A" jelu utca

megvalositasa, mikozben halozati, kiszolgalo szerepe ketseges volt.

Az epitesi hely kijelolese egyben determinalja telekaiakitas lehetosegeit is, ami a tulajdonviszonyokra

tekintet nelku! rogziti kotelezo jelleggel az epuletek helyet. A telekstruktura es tulajdonosok igenyei, /

iehetosegeinek valtozasa azonban ellentmondasba kerul ezen szabalyozassal.

A meglevo major eszaki reszen mezogazdalkodashoz kapcsolodo ,,Gm" jelu mezogazdasagi jellegu

gazdasagi terulettel osszhangban levo tevekenyseg folyik.

Idokozben a 0111/70 hrsz-u ingatlanon megvalosult egy uj gepszin a kozetmultban.

A gazdasagi terulet arculata

A szerkezeti terv es szabalyozasi terv modositasaval megnyilik a lehetoseg a meglevo es uj

telephelyek fejlesztesere. A teruletek alkalmasak lesznek nagyobb teruleti fejlesztesre, a jelenleg futo

gazdasagi fejlesztesi celii palyazatokon valo indulasra es a tamogatasok megszerzesere.

A Gm jelu mezogazdasagi jellegu gazdasagi terulet eseteben a minimalis telekmeretet a kiaiakult

telekstrukturahozjobban illeszkedo meretben, 3.000 rn2 hetyett 1.500 m2-ben adtuk meg.

4. Kozmuvesites
4.1. Villamosenergia ellatas, elektronikus hfrkozles

A telepules kiepult es a terulet ellatast a kozseg nyugati es eszaki reszen huzodo 20 kV-os

kozepfeszultsegu halozatrol ieagaztatott tr. allomasok biztositjak. A lakoterulet kiszolgalasat a Hargita

utcanal levo, 0111/12 hrsz vegeben allo Mersevat II tr allomas biztositja.
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A gazdasagi teruletek megtaplalasa foldkabeles kisfeszultsegu halozaton keresztijl es a 0111/69 hrsz-

u teriileten levo tr alallomason keresztul biztositott.

Elektronikus hirkozies

A meglevo vezetekes es vezetek nelkuli halozat a Hargita utcai lakoingatlanok eilatasat biztositja. A

gazdasagi teruletek ellatasa a halozat bovitesevel, vagy vezetek nelkuli rendszerek aikalmazasaval

biztosithato. A korabbiakhoz kepest uj fejlesztesi igeny nem merult fel.

4.2. Gazeliatas

Meglevo allapot ismertetese

A kozseg vezetekes gazellatasa kiepult.

Mersevat kozseget ellato kozepnyomasu gazeloszto vezetek a 213/1 hrsz-u gazfogado allomasrol

biztositott kozepnyomasu vezetekeken keresztul. A volt major eszaki reszen halad a feltuntetett

nyomvonalon a nagy-kozepnyomasu vezetekhalozat Mersevatot eszakrol ellato kistersegi rendszer

reszet kepezo vezeteke.

A gazdasagi teruleten gazvezetek nem epult ki.

A biztonsagi ovezeten belul az MSZ 7048/1-3 es az MSZ 74S7/ 2 szamu szabvanyokban eloirt

tilalmakat es korlatozasokat is figyelembe kell venni.

Fejlesztesi igeny nem merult fel.

A szolgaltatast az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszto ZRT vegzi.

4.3. Vizellatas

A gazdasagi teruletet kiepitett vizvezetek nem szolgalja. A 0111/68 hrsz-u telek deli hataraig egy NA

80-as vizvezetek epult egy fold feletti tuzcsap.

Ez biztositja a tuzivizet a 0111/70 hrsz-u ingatlanon levo csarnokhoz is.

A 0111/64 hrsz-u telepen van egy furl kut, torpe vizmuvel. Errol toltottek fel az itt levo 30 m3-es tuziviz

tarolot, amivel a telep tuzivizet biztositjak.

Oltoviz:

A kozsegben az oltoviz a meglevo vizvezetek halozaton kiepitett tuzcsapokrol megoldott. A tovabbi

fejlesztesek eseten az OTSZ ,,Oltoviz" cimu fejezet (441-448.§) eloirasai az iranyadok.

4.4. Szennyvizelvezetes
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Mersevat kozseg szennyvizelvezeto csatornahalozatara es szennyviztisztitasara - Mersevat: 60

m3/nap kapacitasu O.R.M. technologiaju szennyviztisztito telep biztositja a Marcal focsatorna mellett.

A 2008-ban kerult sor Mersevat kozseg szennyvizeivezetese es szennyviztisztitasa cimu projekt

lezarasara es uzembe helyezesere.

A gazdasagi teruleten a szennyviz eivezeto rendszer meg nem epult ki. A szennyvizeket jelenleg zart,

szivargas mentes szennyvizgyujtobe vezetik es rendszeres elszaliitasaro! es artalommentes

elhelyezeserol a jogszabaly szerinti befogadoban gondoskodnak.

A szennyvizvezetek halozat bovitesevel a rendezesi tervben megfogalmazott halozati fejlesztest vegre

kell hajtani es az egyes telephelyeket arra csatlakoztatni kell.

4.5 Csapadekviz elvezetes

A telepulesen a csapadekviz elvezetese nyiltarokban tortenik, mind a burkolt, mind a foldutak

menten. A csapadekvizek befogadoja a Mersevati-ovcsatorna. Szelesebb utcakban a nagyobb

zoldfeluleteken a csapadekviz elszikkad, A telepulesen a csapadekviz elvezetes rendezeset 1980-as

evekben elvegeztek, a telepules teljes teruletere vonatkozoan. Az arkok azota azonban helyenkent

feliszapolodtak, vagy feltoltottek, az uj utcakban esetleg ki sem epuftek. Az arkok karbantartasa

szukseges a belvizveszely elkerulese erdekeben.

Fejlesztesi igeny a ut menti arokrendszer folyamatos karbantartasan es akadalymenetes lefolyasanak

biztositasan tul a rendezesi terv modositasa soran nem merult fel.

5. Koziekedes

A tervezesi teruletre vonatkoztatva a kozlekedesi kapcsolatok a szerkezeti terv kiegeszitesevel

parhuzamosan kismertekben valtoztak.

8455 jelu Mersevat-Kemenesszentmarton

A tervezesi teruletet delrol a 8455 jelu osszekoto Ot hatarolja. A 0110/1 hrsz-u lakott teruleten kivuli

szakasza - Hargita utca nyugati folytatasa. A koziit mellett 3 lakoingatlan epult a 2007-ben elfogadott

rendezesi tervvel osszhangban.
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A 8455 jelu osszekoto ut, a kiepult kozvilagitassal es 0111/16 hrsz-u telek magassagaban levo lakott

teruleti szakasz veget jeiolo helysegnev tablaval

A kozut menten hianyzo jarda kiepiteset a hatalyos rendezesi terv valtozatlanul marado

mintakeresztszelvenye alapjan el kell vegezni.

BA" jelu kiszolgalo ut 0125 hrsz-u uttol nyugatra eso szakaszanak rendezesi tervbol valo torlese

Az ,,A" jelu utca a kozseg rendezesi terveben nagyvonaluan rnegten/ezett lakoterulet es temeto

fejleszteseit koti ossze, mint tervezett kiszolgalo ut. Nyugatrol a gazdasagi terulet 0111/47 hrsz-u

utjatol indul atlos iranyba, majd a temeto mellett elhaladva megtorve a 212 hrsz-ii ,,B" jelu tervezett

kiszolgalo utig tart. A temeto elotereben a temetot szolgalo parkolokat is feltarja.
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4-18 m szabaiyozasi s^eiessegu
ut zart csapsddkcsatomaval

i u- - Iskoia u. (8455). 6k. ut),
Kossuth L. u., Petdfi S. u., RSkoczi F. u..

Vidos u., tervezetl "A" t?s "C" utca
(javasolt kiepites)
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A je!u utca hatalyos rendezesi terv szerinti mintakeresztszelvenye

A tervezesi teruleten belul erintett tulajdonosok erdekivel clienteles ennek az utnak a nyomvonala.

Egyreszt nem toll be halozati szerepet, masreszt sem a lakoterulet, sem a gazdasagi teruletek

feltarasahoz nincsen szukseg erre. A tervezett telekosszevonasokat akadalyozza. A falusias

lakoteruletet oly mertekben elvagja a gazdasagi terulettol, hogy a tulajdonost szolgalo lakoepulet es a

gazdasagi teruleten fekvo vallalkozasa koze beekelodik. A kiepitesere - hasznalati indok hianyaban

sem az onkormanyzat, sem mas nem vallalkozik. A kozmuellatasi igenyek pedig a helybiztositast nem

igenylik a 0111/47 es 0125 hrsz-u ut kozott.

Ezert dontott a kepviselo-testulet ugy, hogy az ,,A" jelu kiszolgalo ut nyugati szakaszat nem tartja fenn

tovabb a rendezesi terveben. Helyet a bovulo gazdasagi teruiet foglalhatja el, es mod nyilik a falusias

lakoterulet es gazdasagi teruiet hataranak esszeru korrekciojara is.

Gazdasagi teruiet kiszolgalo utjai

A 0111/67 hrsz.-u ,,D" jelu maganut tarja fel a volt major teruletet. Az egykori egyseges telephely ma

mar szetdarabolt kisebb, onallo telephelyekbol all, A 0111/67 hrsz-ii ut beton burkolattal es ketoldali

fuves vapas csapadekviz elvezetessel rendelkezik.
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A 0111/67 hrsz-u kiszolgalo ut kialakitasa

Rendezesi tervi ertelemben a valtoztatasa nem indokolt, a hatalyos kozlekedesi alatamaszto

munkareszek kello melysegben rendelkeztek rola.
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