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1. 

BEVEZETÉS 

Györköny község érvényes, OTÉK alapú Településrendezési tervvel 
rendelkezik. A Képviselőtestület a Településszerkezeti tervet és leíró részét 103/2005. 
(XII. 25.) számú határozattal, a Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot a 
7/2005. (XII. 23.) számú rendelettel hagyta jóvá. 

A terv jóváhagyása óta felmerült magán- és önkormányzati fejlesztések 
szükségessé teszik a Településrendezési terv módosítását, ezen belül a 
Településszerkezeti tervet, Szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 
1997. évi LXXVIII. Törvény szabályozza a településrendezési tervek készítésének és 
jóváhagyásának rendjét. A törvényben foglaltaknak megfelelően a módosítás első 
lépéseként az Önkormányzat Képviselőtestülete 38/2007. (IV. 10.) sz. határozatával 
kinyilvánította szándékát a Településrendezési Terv módosításáról.  

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. értelmében az érintett népességnek, 
szervezeteknek, érdekképviseleti szerveknek a Településrendezési Terv 
módosításának kidolgozása előtt előzetes véleménynyilvánítási lehetőségük volt. A 
tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket szintén figyelembe 
vettük a tervkészítés során.  

A terv módosítása az alábbi területeket érinti: 

1. A községtől délre fekvő ipari gazdasági terület átminősítése 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe 

2. A Gksz1 építési övezet beépítettségi értékének növelése, Gksz3, Gksz4 
építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretek megállapítása 

3. A község tervezett szennyvíztisztító telepének, a tisztítási technológiától 
függő két alternatív helyének meghatározása 

4. Fő utca menti zöldterület kertvárosias lakóterületbe sorolása, 

5. A Vt1 és a Vt2 építési övezetek összevonása, és a kialakítható legkisebb 
telekméret csökkentése, 

6. A helyi védelem alá eső Pincehegy szabályozásának módosítása, 
védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése 

7. A községtől délre tervezett szélerőmű transzformátor állomásának 
elhelyezésére kijelölt terület módosítása 

A terv módosításának célja: 

- A megfelelő jogszabályi háttér megteremtése az új cégek 
letelepedéséhez, ezáltal új munkahely-lehetőségek teremtése. 

- A szennyvíztisztító telep kiépítésével csökken a talaj, a felszín alatti és 
felszíni vizek szennyezettsége. 

- A tervezett lakóterület beépítésével a lakosság létszáma emelkedik.  

- A településközpont vegyes területen számos fejlesztés válik lehetővé a 
telkek megosztásával. 
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- A helyi értékvédelem szigorításával a Pincehegyen megindult negatív 
átalakulási folyamat megállítható, sőt visszafordítható. 

- Műszaki okok miatt indokolt 

 
 
A településrendezési terv módosítását végző cég és tervező adatai: 
Meridián Mérnöki Iroda Kft. 
Szekszárd, Ybl utca 3. 
Tel: 74/419-283, Fax: 74/510-201 
Email: meridian@terrasoft.hu 
Kapcsolattartó személy:  
Tóth Dóra Kata 
Tel: 0620/558-3498 
Email: todkat@meridiankft.hu 
Tervező: 
Deák Varga Dénes, vezető településtervező, TT 14-0058/2006 
Cím: 7400, Kaposvár, Bartók B. utca 15. 
Email: civitas1@t-online.hu 
 
 
Településrendezési terv módosítását tartalmazó véglegesített dokumentáció: 
 
A terv rövid ismertetése 
A tervet alátámasztó vizsgálati anyagok  

Györköny község biológiai aktivitásérték számítása 
Szennyvíztisztítási és elvezetési javaslat 
Környezeti értékelés 

Településszerkezeti terv módosítása 
Helyi építési szabályzat módosító rendelete és mellékletei
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A TERV RÖVID ISMERTETÉSE  
 

1. A községtől délre fekvő ipari gazdasági terület átminősítése 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe 
A községtől délre lévő gazdasági területen a közeljövőben kettő cég is jelentős 
beruházást kíván végrehajtani, amelyek mindegyike Györköny életében fontos 
szerepet játszhat. 
A terület déli részén egykori állattartó telep területét találjuk. A területet Gip-Á1 jelű, 
ipari gazdasági területbe sorolja az érvényes rendezési terv. A területen jelenleg 
állattartás nincs. A fémipari termékek gyártásával foglalkozó Jako Kft a területen 
kívánja új üzemét kialakítani, amely a község lakosságának megélhetése 
szempontjából fontos tényező, ugyanis 40 fő számára biztosít munkahely 
lehetőséget. A területen jelenleg azonban csak állattartással kapcsolatos 
létesítmények helyezhetők el. Az állattartás megszűnésével, valamint a község 
fejlődését szolgáló beruházás érdekében indokoltnak látjuk a terület Gip-Á1 építési 
övezetből Gksz1 építési övezetbe való átsorolását. 
 

2. A Gksz1 építési övezet beépítettségi értékének növelése, Gksz3, 
Gksz4 építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretek 
megállapítása 
Az épületbádogos termékek gyártásával foglalkozó Color-Ferr Kft kívánja fejleszteni a 
meglévő telephelyét, egy új üzemcsarnokkal. A csarnok építésének azonban az 
érvényes rendezési tervben Gksz-1 építési övezetre meghatározott 30 %-os beépítési 
érték szab határt. A terület nem indokolja a megengedhető beépítési % alacsony 
értékben történő meghatározását, valamint az OTÉK is lehetőséget ad ennek 
magasabb értékben történő meghatározására. 
Az érvényes rendezési tervben a Gksz-3, Gksz-4 építési övezetben kialakítható 
legkisebb telekméret K, azaz kialakult állapothoz való igazodással került 
szabályozásra. A módosítás során a kialakítható telekméretet konkrét értékben 
határoztuk meg.  
 

3. A község tervezett szennyvíztisztító telepének, a tisztítási 
technológiától függő két alternatív helyének meghatározása 
Az érvényes rendezési terv kettő szennyvíztisztítási technológiára ad lehetőséget egy 
adott ingatlanon belül. A két változat: a nyárfás szennyvíztisztítás és a biológiai 
szennyvíztisztítás. A terület azonban magas talajvízszintje miatt nem alkalmas a 
szennyvíztisztító telep elhelyezésére.  
Az önkormányzat kérte erre a célra új terület kijelölését, amelyet közműtervezővel 
egyeztetve határoztunk meg. A beruházás csak állami támogatás esetén valósulhat 
meg, amely kimenetelét nem ismerve továbbra is mind a kettő tisztítási technológiai 
számára kívánatos helyet biztosítani. Az alternatívák közül a nyárfás 
szennyvíztisztításnak lakott területtől biztosítandó távolsága 1000 m, míg a biológiai 
tisztításé 300 m. A két alternatívával érintett terület Kszt építési övezetbe sorolt. A 
két változat közül a megvalósuló szennyvíztisztító telepre továbbra is a Kszt előírásai 
vonatkoznak. Bármelyik technológiájú szennyvíztisztító telep megvalósulását 
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követően az I. számú változat esetén Má-3, a II. számú változat esetén Má1-N 
övezetre vonatkozó előírások alkalmazandók.  
 

4. A Fő utca menti zöldterület kertvárosias lakóterületbe sorolása 
A rendezési tervben új lakóterület kijelölését kettő, az utóbbi évekre jellemző 
tendencia is indokolja.  
Györköny község egykor jómódú, mezőgazdasági jellegű, sváb település volt, több 
mint 3000 lakossal. A lakosság jelentős részét (több száz embert) a II. világháborút 
követően kitelepítették. Az utóbbi években azonban a kitelepítettek, illetve azok 
leszármazottjai előszeretettel vásárolnak ingatlanokat a faluban, állandó vagy 
időszakos itt tartózkodás céljából.  
A község népességszámának alakulása az utóbbi években stagnáló Az önkormányzat 
célja a fiatalok megtartása, illetve családalapítás előtt álló fiatal párok községbe 
vonzása. A fiatalok azonban olyan lakóépületet, vagy építési telket szeretnének 
megvásárolni, amelyek telekmérete kicsi. A telkükön állattartást, növénytermesztést 
nem kívánnak folytatni, ezért nincs szükségük hatalmas kertekre. A beépített telkek 
zöme azonban a városias életet élők számára méretüknél fogva nem megfelelő.  
   

5. A Vt1 és a Vt2 építési övezetek összevonása, és a kialakítható 
legkisebb telekméret csökkentése 

A jelenlegi szabályozás 1100 és 900 m2-ben állapítja meg a területen kialakítható 
legkisebb telkek méretét. A településközpont vegyes területen belül bizonyos 
intézmények részére az indokolatlanul nagy telek a fenntartási és működtetési 
költséget emeli. A megosztásuknak legtöbb esetben csak a kialakítható telekméret 
szab korlátot. 

 

6. A helyi védelem alá eső Pincehegy szabályozásának módosítása. 

A község legfontosabb idegenforgalmi attrakciója, a megyében talán egyedülálló 
pincefalu. A terület helyi területi védettség alatt áll. Az utóbbi években egyre több 
présház került új tulajdonosok kezébe, akik átalakításokat, felújítási munkákat 
végeztek az épületeiken. Ezek sok esetben a terület eredeti jellegét rontó építészeti 
elemek, formák, anyagok megjelenésével jártak együtt. Az önkormányzat a terület 
építészeti értékének megőrzését és idegenforgalmi hasznosítását tűzte ki céljául. 
Ennek érdekében szükséges az építési előírások eddiginél szigorúbb meghatározása, 
valamint a borkóstolásra, falurendezvényekre ide érkezők infrastrukturális ellátásának 
(köztéri illemhelyek) megoldása. A védelmi rendeltetésű erdő kijelölésének célja a 
terület egyedi légkörének megőrzése, külső zavaró hatástól való megvédése. 

 

7. A községtől délre tervezett szélerőmű transzformátor állomásának 
elhelyezésére kijelölt terület módosítása 
 
A község külterületén tervezett szélerőmű park transzformátor állomásának 
kialakítására a Gip-E jelű építési övezet szolgál. Beruházó műszaki okokra hivatkozva 
kérte a terület módosítását, amely során az építési előírások nem változnak. 
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A TERVET ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATI ANYAGOK 
 
Györköny község biológiai aktivitásérték számítása 
 
Jogszabályi háttér 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

2. § 31. pont: biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a 
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását 
mutató érték. 

8. § (2) bekezdés b) pont: újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján 
számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet. 

A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról  

2. § Az egyes területek, valamint a különböző felületminőségek biológiai 
aktivitásértékét az adott terület hektárban mért területnagyságának és e rendelet 
melléklete szerinti értékmutatójának a szorzata adja. 

3. § A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét 

a) hatályos településrendezési eszközök hiányában beépített területen a kialakult 
állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak, 

b) hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egységek és 
az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat szerinti 

e rendelet mellékletének 1. táblázatában megadott értékmutató alkalmazásával kell 
kiszámítani. 

Györköny hatályos településrendezési tervvel rendelkezik, ezért az érvényes 
rendezési terv alapján kerültek meghatározásra az értékek. 
A település biológiai aktivitásértékének meghatározásánál a rendezési tervben 
szereplő, változtatással érintett területek változtatás előtti és utáni értéke került 
kiszámításra. A település többi területének terület-felhasználási módját a 
tervmódosítás nem érinti, ezért e területek biológiai aktivitás értéke nem változik.  
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8. A községtől délre fekvő ipari gazdasági terület átminősítése kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe 

előtte:  

Gip-Á1 (jelentős mértékű zavaró gazdasági terület) 3,3 ha x 0,4 = 1,31 

utána:  

Gksz1 (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 3,3 ha x 0,3 x (Zf 30 %) 1,5 
= 1,485 

 

9. A Gksz1 építési övezet beépítettségi értékének növelése, Gksz3, Gksz4 építési 
övezetben kialakítható legkisebb telekméretek megállapítása 

Gksz1 építési övezetben a zöldfelület arány 40 %-ról 30 %-ra változik 

előtte:  

Gksz1 (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 4,4 ha x 2 x 0,3 = 2,64 

utána:  

Gksz1 (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 4,4 ha x 1,5 x 0,3 = 1,98 

 

10. A község tervezett szennyvíztisztító telepének, a tisztítási technológiától függő 
két alternatív helyének meghatározása 

előtte:  

Kszt (különleges terület-szennyvíztisztító) 8,4 ha x 2 x 0,2 = 3,36 

Má-3 (mezőgazdasági terület-leendő I. sz. változat helye) 10,8 ha x 3 = 32,4 

Má1-N (mezőgazdasági terület- leendő II. sz. változat helye) 0,4 ha x 3 = 1,2 

utána:  

Má1-N (mezőgazdasági terület) 8,4 ha x 3 = 25,2 

Kszt-1 (különleges terület, I. számú változat helye) 10,8 ha x 0,2 x 2 (Zf: 80 %) 
= 4,32 

Kszt-2 (különleges terület, II. számú változat helye) 0,4 ha x 0,2 = 0,08 

 

11. Kertvárosias lakóterület – Fő utca mentán: 
 
előtte:  
Zöldterület (3 ha alatti)0,38 ha x 6 = 2,2 
Közlekedési terület (kisérő zöldsáv szélesebb a burkolt felület 1/3-ánál) 0,2 ha x 
1,4 = 0,28 
utána:  
kertvárosias lakóterület 0,38 ha x 3 = 1,14 
zöldterület 0,2 ha x 6 = 1,2 



 

7. 

 

12. A Vt1 és a Vt2 építési övezetek összevonása, és a kialakítható legkisebb 
telekméret csökkentése 

A település biológiai aktivitásértékét nem érinti. 

13. A helyi védelem alá eső Pincehegy szabályozásának módosítása 

előtte: 

Má1-N, mezőgazdasági terület (szántó) 1 ha x 3 = 3 

utána:  

védelmi rendeltetésű redőterület 1 ha x 9 = 9 

14. A községtől délre tervezett szélerőmű transzformátor állomásának elhelyezésére 
kijelölt terület módosítása 

előtte:  

Gip-E (egyéb ipari terület) 1,7 ha x 0,3 x 2 (Zf: 50 %) = 1,02 

Má1-N (mezőgazdasági terület) 4,6 ha x 3 = 13,8 

utána:  

Gip-E (egyéb ipari terület) 0,9 ha x 0,3 x 2 (Zf: 50 %) = 0,54 

Má1-N (mezőgazdasági terület) 5,4 ha x 3 = 16,3 
 
 
A változtatással érintett terület biológiai aktivitásértéke   
 a változtatás előtt összesen: 60, 21 
 a változtatás után összesen: 60,245 

a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 
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SZENNYVÍZTISZTTÁSI ÉS ELVEZETÉSI JAVASLAT 
 
 
1. VÍZELLÁTÁS 
 
A Benedek Kft Közmű javaslata szerint.  
 
 
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 
 
Györköny község közüzemű csatornahálózattal nem rendelkezik. A 
lakóingatlanokban, illetve a közintézményekben keletkező szennyvíz elhelyezése 
telekhatáron belül épített közműpótló berendezésekben történik. A közműpótlók 
túlnyomó része a talajt és talajvizet közvetlenül szennyező oldómedencés szikkasztó 
aknák.  
A szippantással eltávolított és elszállított folyékony hulladék ártalmatlanítása központi 
szennyvíztisztító telepen, Györköny esetében a Paks városi szennyvíztisztító telepen 
kell, hogy megtörténjen.  
 
FEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 
Györköny község nem része a 30/2006 (II.8) Korm. rendelet szerinti Nemzeti 
Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programnak. 
A Program szerint a közüzemű csatornázás és szennyvíztisztítás megvalósítása csak 
2015 év után támogatható.  
 
A közüzemű csatornázás és szennyvíztisztítás a jelenleg ismert irányelvek szerint 
támogatható a Dél-Dunántúli Operatív Program keretein belül az 5.1.4 sz 
Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése konstrukcióban. 
 
Györköny község belterületi terepadottságai a gravitációs szennyvízelvezetés 
tekintetében kedvező képet mutatnak ezért a rendezési terv közmű javaslatában a 
település közüzemű szennyvízcsatornázását irányozzuk elő önálló, energiatakarékos 
szennyvíztisztító teleppel.  
 
 
A tervezett gravitációs rendszer főbb műszaki adatai:   
  
 

I.   átemelő öblözete                 6.000 m  
II.  átemelő öblözete                                         1.940 m 
Györköny tervezett gerinccsatorna:             7.940 m  
Tervezett bekötések száma:                            457 db 

 
A tervezett közüzemű vezetékhálózat házi bekötésekkel készül, a telekhatáron belül 
1,0 m távolságban tisztítószem beépítésével.  
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SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 
Tervezett szennyvízmennyiség a 26/2002. (II.27.) korm. rendelet alapján. 
       -         1030 fő * 90 l/fő, nap = 92,8 m³/d. 
A keletkező kommunális szennyvíz tisztítására az önálló agglomerációként 
szennyvíztisztító telep építését irányozzuk elő 90,0 m³/d tisztító kapacitással.   
 
A szennyvíztisztító telep tervezett kapacítása : 90 LE 
 
A szennyvíztisztítására és elhelyezésére a Benedek kft. közmű javaslatának 
megfelelően két változat vizsgálatát javasoljuk: 
I. sz változat: Nyárfás szennyvíztisztítás és elhelyezés. 
                      Az I. változat elvi vízjogi engedélyezési tervek elkészültek. 
 
II. sz változat: A Malom patak bal partján építendő biológiai szennyvíztisztító telep. 
A szennyvíztisztítás technológiai folyamata: 

- mechanikai tisztító egység, rács- osztóműtárgy 
- kombinált műtárgy biológiai tisztításra:- oxikus anoxikus medence  
- utóülepítő medence 
- fertőtlenítő 
- iszapsűrítő, iszapvíztelenítő 

 
A tényleges beruházás előkészítés során - a megvalósíthatósági tanulmány 
készítésekor - 
megvizsgálandó a költség- és környezetkimélő, lehetőleg természet-közeli, vagy 
minimális energiával üzemeltethető telep ( élőgépes,faültetvényes, vagy fix beépítésű 
kontaktelemes, biológiai filmes ) szennyvíztisztítási technológiák alkalmazása.    
A DDOP.pályázati támogatással megvalósításra javasolt I. ütem, az I. sz. átemelő 
öblözete és a szennyvíztisztító telep, amely a teljes belterület mintegy 70% mértékű 
csatornázását valósítja meg. 
 
A tisztított szennyvíz közvetlen befogadója a  Malom patak, fő befogadó a Sió- 
csatorna mely a 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM rendelez alapján a 3. Általános 
vízminőségi határértékű területhez tartozik. 
A szennyvíztisztító telep lakó épülettől mért védőtávolsága 300,0 méter,iszapkezelés 
a Paks városi szennyvíztisztító telepen. 
 
 
Szekszárd, 2007. november 
 
 
 
        Szauter Lajos 
            tervező 
        V3a-1/17-0058 
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KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. Előzmények 

Györköny község érvényes Településrendezési tervvel rendelkezik. A 
Képviselőtestület a Településszerkezeti tervet és leíró részét a 103/2005. (XII. 25.) 
számú határozattal, a Szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot a 7/2005. 
(XII. 23.) számú rendelettel hagyta jóvá. 

A terv jóváhagyása óta felmerült magáncélú és állami fejlesztési elképzelések 
szükségessé teszik a Településrendezési terv módosítását, ezen belül a 
Településszerkezeti terv, a Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását is. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. Törvény szabályozza a településrendezési tervek készítésének és 
jóváhagyásának rendjét. A törvényben foglaltaknak megfelelően a módosítás első 
lépéseként az Önkormányzat Képviselőtestülete a 38/2007. (IV.10.) számú 
határozatával kinyilvánította szándékát a Településrendezési Terv módosításáról. 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-
hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet 
természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme.  

A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit, úgy 
kell meghatározni, hogy a környezet-használat során 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

 megelőzhető legyen a környezetszennyezés, 

 kizárja a környezetkárosítást. 

A környezetet terhelő tevékenység, ezen belül a levegőszennyezés, a hulladékok 
elhelyezése, a talaj- és vízszennyezés a települést és környékét károsíthatja és ezen 
keresztül a településen élőket, míg a zajterhelés közvetlenül az ott élő embert 
zavarja, károsíthatja. 

A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a 
környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások 
betartása a településüzemeltetés során.  

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) hatálya 
alá tartozik. A dokumentáció elkészítésénél a KR. 2. számú mellékletében található 
szempontok alapján meghatároztuk a terv módosításának megvalósítása 
következtében várható környezeti hatások jelentőségét. Ezt követően készítettük el a 
környezeti értékelést a KR. 4. számú melléklete szerint. 
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1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

A településrendezési terv módosításának elkészítési folyamatában a környezeti 
értékelés alapját képezi a terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési 
javaslatok meghatározásának. Környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése, 
a településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódó adatok begyűjtésével 
párhuzamosan történt.  

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 
alakulására 

A környezeti értékelés során olyan információ, állapot jellemző nem merült fel, amely 
a jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a 
településrendezési terv módosításának alakítását. 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 
bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti 
értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok 
összefoglalása; 

A környezeti értékelés során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri 
Hivatalával. A hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, 
illetve átadta a rendelkezésükre álló és a tervezés szempontjából fontos 
dokumentumokat. Az Önkormányzat mellett információ szerzés céljából felvettük a 
kapcsolatot az érintett hatóságokkal is. Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (2) 
bekezdése értelmében az érintett népességnek, szervezeteknek, érdekképviseleti 
szerveknek a Településrendezési Terv módosításának kidolgozása előtt előzetes 
véleménynyilvánítási lehetőségük volt. A tervezett javaslatokat és észrevételeket 
szintén figyelembe vettük a tervkészítés során. 

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 
alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban, publikált térképeken, 
tanulmányokban, jogszabályokban megjelent ill. az önkormányzat, a hatóságok és a 
különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat használtuk fel, mivel 
ezek a tervezési terület adottságait figyelembe véve elégséges információval 
szolgáltak a tervnek megfelelő mélységű értékelés elkészítéséhez. 
2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

2.1. A rendezési terv tervezett módosításának ismertetése 
A községtől délre fekvő ipari gazdasági terület átminősítése kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe: 

A terület déli részén az egykori állattartó telep területe található. A területet Gip-Á1 
jelű, ipari gazdasági területbe sorolja az érvényes rendezési terv. A területen jelenleg 
állattartás nincs. A fémipari termékek gyártásával foglalkozó Jako Kft. itt szeretné új 
üzemét kialakítani, amely a község lakosságának megélhetése szempontjából fontos 
tényező, ugyanis 40 fő számára biztosít munkahelyet. A területen a jelenlegi 
szabályozás szerint azonban csak állattartással kapcsolatos létesítmények 
helyezhetők el. Mivel az állattartás megszűnt, ipari jellegű beruházásra viszont van 
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törekvés, szükséges és indokolt a terület Gip-Á1 építési övezetből Gksz1 építési 
övezetbe való átsorolása. 

A Gksz-1 építési övezet beépítettségi értékének növelése, Gksz-3, Gksz-4 
építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretek megállapítása: 

Az épületbádogos termékek gyártásával foglalkozó Color-Ferr Kft. kívánja fejleszteni 
meglévő telephelyét egy új üzemcsarnokkal. A csarnok építésének azonban az 
érvényes rendezési tervben Gksz-1 építési övezetre meghatározott 30 %-os beépítési 
érték szab határt. A terület nem indokolja a megengedhető beépítési százalék ilyen 
alacsony értékben történő meghatározását, valamint az OTÉK is lehetőséget ad 
ennek magasabb értékben történő meghatározására. Az érvényes rendezési tervben 
a Gksz-3, Gksz-4 építési övezetben kialakítható legkisebb telekméret K, azaz kialakult 
állapothoz való igazodással került szabályozásra. A módosítás során a kialakítható 
telekméretet konkrét értékben határozták meg. 

 
A község tervezett szennyvíztisztító telepének, a tisztítási technológiától 
függő két alternatív helyének meghatározása: 

Az érvényes rendezési terv kettő szennyvíztisztítási technológiára ad lehetőséget egy 
adott ingatlanon belül. A két változat: a nyárfás szennyvíztisztítás és a biológiai 
szennyvíztisztítás. A terület azonban, magas talajvízszintje miatt nem alkalmas a 
szennyvíztisztító telep elhelyezésére. 

Az önkormányzat kérte erre a célra új terület kijelölését, amelyet a közműtervezővel 
egyeztetve határoztunk meg. A beruházás csak állami támogatás esetén valósulhat 
meg, amely kimenetelét nem ismerve továbbra is mind a kettő tisztítási technológiai 
számára kívánatos helyet biztosítani. A két alternatívával érintett terület a K-Szt 
építési övezetbe sorolt. A két változat közül a megvalósuló szennyvíztisztító telepre 
továbbra is a K-Szt előírásai vonatkoznak majd. Bármelyik technológiájú 
szennyvíztisztító telep megvalósulását követően az I. számú változat esetén Má-3, a 
II. számú változat esetén Má1-N övezetre vonatkozó előírások alkalmazandók. 

 
Györköny Fő utcája mentén lévő zöldterület kertvárosias lakóterületbe 
sorolása: 

A rendezési tervben új lakóterület kijelölését kettő, az utóbbi évekre jellemző 
tendencia is indokolja. Györköny község egykor jómódú, mezőgazdasági jellegű, sváb 
település volt, több mint 3000 lakossal. A lakosság jelentős részét (több száz embert) 
a II. világháborút követően kitelepítették. Az utóbbi években azonban a 
kitelepítettek, illetve azok leszármazottjai előszeretettel vásárolnak ingatlanokat a 
faluban, állandó vagy időszakos itt tartózkodás céljából. A község népességszámának 
alakulása az utóbbi években stagnáló. Az önkormányzat célja a fiatalok megtartása, 
illetve családalapítás előtt álló fiatal párok községbe vonzása. A fiatalok azonban 
olyan lakóépületeket szeretnének megvásárolni, amelyek telekmérete kicsi. A 
telkükön állattartást, növénytermesztést nem kívánnak folytatni, ezért nincs 
szükségük hatalmas kertekre. A kijelölt területen társasház jellegű lakások építésére 
van igény. 
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A Vt1 és a Vt2 építési övezetekben kialakítható legkisebb telekméret 
csökkentése: 

A jelenlegi szabályozás 1100 m2-benés 900 m2-ben állapítja meg a területen 
kialakítható legkisebb telkek méretét. A településközpont vegyes területen belül 
bizonyos intézmények részére az indokolatlanul nagy telek a fenntartási és 
működtetési költséget emeli. A megosztásuknak legtöbb esetben csak a kialakítható 
telekméret szab korlátot. 

 
A helyi védelem alá eső Pincehegy szabályozásának módosítása: 

A község legfontosabb idegenforgalmi attrakciója, a megyében talán egyedülálló 
pincefalu. A terület helyi területi védettség alatt áll. Az utóbbi években egyre több 
présház került új tulajdonosok kezébe, akik átalakításokat, felújítási munkákat 
végeztek az épületeiken. Ezek sok esetben a terület eredeti jellegét rontó építészeti 
elemek, formák, anyagok megjelenésével jártak együtt. Az önkormányzat a terület 
építészeti értékének megőrzését és idegenforgalmi hasznosítását tűzte ki céljául. 
Ennek érdekében szükséges az építési előírások eddiginél szigorúbb meghatározása, 
valamint a borkóstolásra, falurendezvényekre ide érkezők infrastrukturális ellátásának 
(köztéri illemhelyek) megoldása. 

 
A községtől délre tervezett szélerőmű transzformátor állomásának 
elhelyezésére kijelölt terület módosítása: 

A község külterületén tervezett szélerőmű park transzformátor állomásának 
kialakítására a Gip-E jelű építési övezet szolgál. A beruházó műszaki okokra 
hivatkozva kérte a terület módosítását, amely során az építési előírások nem 
változnak. 

2.2. A módosított terv környezeti értékelés szempontjából fontos 
céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-
hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet 
természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme.  

A település fejlesztésének néhány olyan átfogó koncepcionális alapelven kell 
nyugodnia, amelyeket a településfejlesztés részletes programjának kidolgozása és 
végrehajtásának szervezése során következetesen érvényesíteni kell. Ezen 
legfontosabb alapelvek és követelmények az alábbiak: 

a) További belterület minimális bővítésével lakóterület fejlesztés, elsődleges cél a 
letelepedés (állandó lakosok) és a népességmegtartó erő biztosítása. A 
meglévő lakóterültek fejlesztésének minőség centrikusnak kell lennie. 

b) A település turisztikai szerepét továbbra is erősíteni kell, melynek érdekében 
az ilyen jellegű fejlesztések támogatása szükséges. 

c) Törekedni kell arra, hogy a fejlesztések eredményeként a településen munkát 
vállalók helyben letelepülhessenek, illetve minél kevesebben kényszerüljenek 
naponta más településre utazni munkahelyükre. 
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d) Semmiféle olyan fejlesztés nem irányozható elő, amely a települést övező 
természeti környezet károsodását, élővilágának és növényvilágának 
visszafejlődését vagy részleges pusztulását váltaná ki. 

e) Minden fejlesztési célnak a település meglévő értékes természeti, illetve 
környezeti adottságai hatékony hasznosítását kell szolgálnia ezen adottságok 
sérelme, pusztulása nélkül. 

f) A rendelkezésre álló, illetőleg megszerezhető pénzforrásokat, különféle 
támogatásokat arra kell felhasználni, hogy ez által a település befektetőkre, 
illetőleg befektetésekre irányuló fogadókészsége tovább javuljon. 

g) A fejlesztési célok középpontjában a társadalmi, gazdasági fejlesztés 
feladatainak kell állnia. Az épített környezet ehhez csupán a keretet adja, 
következésképpen nem elsődlegesen cél, hanem eszköz. Fejlesztésének tehát 
a társadalmi jólét céljaihoz kell igazodnia. 

h) A fejlesztési célokban, jelentőségének megfelelő súllyal kell szerepelnie a 
közlekedés, hírközlés, illetőleg minden olyan infrastrukturális fejlesztésnek, 
amely a település távolabbi környezete közötti távolság áthidalását célozza. 

i) A település nem elszigetelt része a térségnek. Következésképpen fejlesztési 
céljai meghatározását és azok végrehajtását is a térségben levő településekre 
figyelemmel, illetőleg azokkal célszerű együttműködésben kell megoldani. 

2.2. A terv összefüggése, céljainak összevetése a terv szempontjából 
releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi célokkal, szabályokkal 

− 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 
− A 132/2003. (XII.11.) OGY határozattal elfogadott 2003-2008. közötti 

időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II.) 
− Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 
− Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja 
− Tolna megye területrendezési terve – program (VÁTI, 2005) 

 

Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos 
térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az ország 
településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó 
szabályokat e törvény rendelkezésével összhangban kell kialakítani.  

Az ország szerkezeti tervét és az országos övezetek határait a törvény M=1:500 000 
méretarányú mellékletei tartalmazzák. 

A 132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal elfogadott 2003-2008. közötti időszakra 
szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II.) több alapelvet határoz meg, 
amelyeket a környezeti tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden 
szinten, így a településrendezési terv készítése során is.  

A településrendezési terv környezetvédelmi általános céljait a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program fő céljaival összhangban a következők szerint lehet 
összesíteni: 

− az egészséges környezet feltételeinek biztosítása 
− a megfelelő életminőséget biztosító környezeti állapot megőrzése 
− az élő és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése 
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− a természeti erőforrásokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás 
− a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus viszonyának megvalósítása 

A térségi programokkal való kapcsolatok 
A települést és környezetét érintő fejlesztési javaslatok a következők: 

Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja 
1. A megyei fejlesztési koncepció nyolc részben már működő, illetve tervezett ipari 

parkot említ a megye területén (Dombóváron és Pakson kettőt-kettőt, 
Dunaföldváron, Simontornyán, Szekszárdon és Tamásiban egyet-egyet). 

2. Közúti közlekedési hálózat fejlesztése 
− M6-M56 autópálya építése Budapest – Illocska között 2030-ig.  
− M6 gyorsforgalmi út kiépítése Szekszárd északi részétől.  
− M6 gyorsforgalmi út építése Györkönyszék déli részétől a megyehatárig, 2x1 

sáv 2015-ig. 
− M6-M56 nyomvonalak 2x2 sávra bővítése 2030-ig. 

3. A megye informatikai fejlesztése  

Tolna megye területrendezési terve – program (VÁTI, 2005) 
A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának 
feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, 
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 

A terv országos és megyei térségi övezeteket sorol fel, melyek közül Györköny 
község az alábbi besorolásokat kapta: 

− kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület (országos övezet) 
− védett természeti terület (megyei övezet) 
− védett természeti terület védőövezete (megyei övezet) 
− természeti terület (megyei övezet) 
− ökológiai (zöld) folyosó (megyei övezet) 
− tájképvédelmi terület (megyei övezet) 
− térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület (megyei 

övezet) 
− csúszásveszélyes terület (megyei övezet) 
− vízeróziónak kitett terület (megyei övezet) 
− széleróziónak kitett terület (megyei övezet) 
− honvédelmi és katasztrófavédelmi terület (megyei övezet) 

3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 
feltárása 

3.1. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő 
elemeinek ismertetése; 

3.1.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

Természetföldrajzi adottságok 
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A község területe a "Magyarország kistájainak katasztere" alapján a Mezőföldhöz, 
azon belül a Dél-Mezőföld kistájhoz tartozik, annak központi részén található. 

 
Domborzati adatok 

A kistáj 96 és 214 m közötti tszf-i magasságú, futóhomokkal, ill. lösszel fedett 
hordalékkúp-síkság. Ny és K felé éles szerkezeti és orográfiai határral különül el 
környékétől. D felé menedékesebben a Sárvíz és a Duna II/a. számú teraszára 
ereszkedik le. A kistáj területén két jellemző orográfiai szint különíthető el. Az első 
180-200 m közötti átlagmagasságú, 12 m/km2 átlagos relatív relieffel jellemezhető, 
közepes magasságú tagolt síkság. Ilyen az ÉÉNy-DDK-i irányú szerkezeti lépcsőkkel 
határolt Györkönyi-hát amely eróziós-deráziós völgyekkel tagolt, és a lösz sajátos 
lepusztulásformái jellemzik. Ezt a típust gyűrűszerűen öleli körül a 150-160 m 
átlagmagasságú enyhén tagolt síkság futóhomokfelszíne, ahol az átlagos relatív relief 
4-6 m/km2. A felszínt a félig kötött futóhomokformák (szélbarázda, garmada, 
maradékgerinc, homoklepel) fedik. 

A település egy ÉÉNy-DDK-i irányú, DK-i irányban kiszélesedő, aszimmetrikus, 
eróziós-deráziós völgyben helyezkedik el. A völgy oldal K-i irányban meredekebb, Ny-
i irányban laposabban nyúlik el. A község belterülete a térségben 115-145 mBf. 
közötti szinttel jellemezhető völgyvonal Ny-i oldalán alakult ki és húzódott fel a 
völgyet övező dombláb felszínre. Ebből adódóan a völgytalpon húzódó vízfolyás, a 
Györköny-bikácsi-vízfolyás nem szeli ketté a települést, hanem gyakorlatilag a 
település K-ÉK-i peremén húzódik végig és folyik le É-ÉNy-i irányban. A völgyet övező 
dombhátak magassága Ny-i irányban 150-160 mBf, míg K-i irányban 170-180 mBf. 
szint körül alakul.  

A felszínmozgás-veszélyes területek általában természeti folyamatok, de eseten-ként 
emberi tevékenység által is okozott hatásra jönnek létre. Megkülönböztethetünk 
aktív, valamint potenciális területeket. Györköny esetében ez utóbbi a Kopasz-hegy 
és a Magas-hegy vonulatát érinti, valamint ennek a vonalnak az északi irányú 
folytatásában van. 

Az "eróziónak kitett területek övezete" erősen erodált, valamint közepesen erodált 
területekre oszlik. Györkönyben a falutól nyugatra húzódó, mintegy 1 ,5-2 kilométer 
széles területsáv az erősen, a keletre, délkeletre fekvő területek a közepesen erodált 
területekhez tartozik. Az erózió megfékezésének egyik kedvező módja az 
erózióveszélynek kitett domboldalakon többek között a szőlő 
telepítése/rekonstrukciója lehet. Szélerózió csak csekély mértékben érinti a 
települést. 

 
Földtani adottságok 

Geomorfológiai viszonyok 
A kistáj felszíne az újpleisztocénig süllyedt, s ezért a pannóniai rétegek vastag 
folyóvízi üledékkel takartak. Ez az üledéksor lényegében az újpleisztocénig kifejlődött 
Ős-Sárvíz főként homokból álló hordalékkúpja. Az újpleisztocéntól kezdve a kistáj 
középső része (Györkönyi-hát) gyengén emelkedett, s rajta 10-20 m, vagy azt 
meghaladó vastagságú, többnyire eolikus jellegű lösz képződött. A pleisztocén végén 
és a holocénban a hordalékkúpon jelentős kiterjedésű futóhomok felszín alakult ki. 
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Általános földtani adottságok 
A tágabb környezet földtani felépítése szerkezetkutató és nyersanyagkutató fúrások 
révén nagy vonalakban ismert. A MÁFI Dunántúli Középhegység M = 1:100.000-es 
térképe alapján Enying-Mezőszentgyörgy vonalában húzódik az a nagyszerkezeti 
vonal (Zágráb-Hernád vonal), mely mentén az ópaleozóos kristályos képződmények a 
mezozóos karbonátos képződményekkel érintkeznek. A feltolódási vonal DK-i oldalán 
a medence aljzatot a felsőtriász dolomit (Fődolomit Formáció) adja, mely a térségben 
600-800 m mélységben valószínűsíthető. 

A terület vízbeszerzési szempontból is fontos képződménye a felső- és alsó-pannon 
rétegsora, melyek összes vastagsága meghaladja az 400 m-t. Az alaphegységre 
eróziós diszkordanciával települő pannóniai rétegek agyagos-homokos-kavicsos 
kifejlődésűek, melyek alkalmasak arra, hogy azokból különböző mennyiségű 
rétegvizet termeljenek ki. A felső-pannon rétegsora viszonylagosan nyugodt 
településű, közel szintes, illetve K-DK-i irányban enyhén dőlő, jelentős vastagságú és 
összefüggő agyagos rétegekkel tagolt kifejlődésű. 

A felső-pannon üledékekre negyedkori folyóvízi hordalék, az Ős-Sárvíz főleg 
homokból álló hordalékkúpja és DK-felé vastagodó lösztakaró került.  

A felszínen a magasabb térszíneken meghatározóan pleisztocén lösz, löszös homok, 
homokos lösz képződmények találhatók 10-15 m-t meghaladó összvastagságban. 

A holocén képződmények homok - agyag - iszap - öntés talaj anyag-kifejlődésűek, 
melyek vastagsága igen változékony, a helyi adottságoktól függően. A patak 
völgyekben vastagságuk elérheti az 5-10 m-t is. A vizsgálati területen, annak kiemelt 
helyzetéből adódóan a holocén képződmények vagy lepusztultak, vagy minimális 
vastagságúak (0,1 – 0,5 m).  

 
Vízrajz 
A Duna és a Sárvíz-völgy között, Cece-Alap-Paks vonalától D-re terjedő kistáj gyér 
lefolyású száraz terület, ezért is időszakos vízfolyásai vannak. A Dunába folyik le a 
Paks-Faddi-főcsatorna (21,5 km, 206 km2) a Csámpa-érrel (11 km), valamint a Foki-
csatorna (5 km, 60 km2). A Sárvízhez folyik a Györkönyi-vízfolyás (11 km, 42 km2) és 
az Éri-patak (10 km, 80 km2). 

Lf=1,5 l/s.km2 Lt=8% Vh=100 

mm/év 

ahol: Lf: fajlagos lefolyás 
 Lt: Lefolyási tényező %-ban 
 Vh: vízhiány mm-ben 

A vízfolyásokon árhullám többnyire csak tavasszal és nagy nyári esők alkalmával 
képződik. Mellettük az időszakos árterek kiterjedése alig 3,7 km2, amiből 0,1 km2 
belterület, 1,4 km2 szántó, 2 km2 rét és legelő, 0,2 km2 erdő. A lefolyó vizek 
általában II. osztályúak. A gyér lefolyásnak megfelelően az állóvizek száma is kevés.  

Györköny külterületét egykor átszőtték az erek, időszakos vízfolyások. Ezek a 
mezőgazdasági művelés intenzívé válásával legnagyobb részt beszántásra kerültek. A 
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megmaradt kisvízfolyások – pl. a Györköny-bikácsi-vízfolyás (Malom-patak) – a 
szántókról lefolyó, s ezáltal vegyszertartalmú vizeket gyűjtik össze, és ezért, valamint 
a patak menti növényzet hiányossága miatt vizük minősége nem túl kedvező.  

 
Vízföldtani viszonyok 
A vizsgált területen vízföldtani jelentőséggel csak a harmadkori, illetve annál fiatalabb 
képződmények bírnak a fellelhető földtani adatok alapján. Tényleges vízföldtani 
ismeretekkel Györköny térségében mintegy 500 m mélységig rendelkezünk. 

A területen, mint láttuk, a pannóniai korú képződmények igen nagy vastagságban 
települnek, de ezek közül csak a felső-pannóniai rétegek viszonylag jó vízadók, mivel 
ezekre a porózusabb rétegek túlsúlya a jellemző. Azonban a napjainkig lemélyített 
vízfeltáró fúrások alapján vízbeszerzés szempontjából kedvezőtlen adottságú a terület 
(a vízadók finom, aleuritos szemcseszerkezete miatt). 

A felső-pannóniai képződményekre ugyancsak az agyagos - homokos, de már 
szárazföldi kifejlődésű pleisztocén rétegsor települ. Ezen képződmények porózus 
szintjei talajvizet tárolnak. A vizsgálati területen a pleisztocén korú, változó 
agyagtartalmú finom homokos rétegek a felszíntől számított 20-30 m-ig találhatók 
meg.  

Általánosságban elmondható, hogy a talajvizek mélysége a kiemelt hátakon 6-10 m 
körüli, vagy annál nagyobb mélységben várható a morfológiai- és kőzetviszonyoktól 
függően. A településen és annak környezetében a talajvíz a helyi földtani és 
morfológiai viszonyoktól függően nyílt vagy leszorított szintű. Külszínről, csapadékból 
utánpótlódva sok esetben szennyezett a helyi adottságokból kifolyólag. 

A talajvíz mélysége a belterület magasabb szintjein 6-10 m, máshol 4-6 m között 
van, míg a település É-i részén a völgytalpon megközelíti a terpszintet. Mennyisége 
csak a határos völgyperemeken éri el az 1 l/s.km2-es értéket. Kémiailag főleg 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége eléri a 25-35 nkº-ot, 
de D-en 45 nkº-ig emelkedik. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik. 

A rétegvizek mennyisége nem éri el az 1 l/s.km2-t. Az artézi kutak mélysége 100–250 
m közötti, vízhozamuk szélsőségesen ingadozó, de általában mérsékelt. Sokban 
jelentős a vastartalom és a keménység.  

A feltárt rétegvizek helyzete azon szempontból bír fontossággal, hogy egy esetleges 
külszínhez közeli – talajvizet elérő – szennyeződés okozhat-e vízminőség romlást e 
kutak esetében. A terület rétegvizeinek hidrogeológiai viszonyaira a telep 
szomszédságában lemélyített vízkút adatai adnak áttekintést. 

A feltárt rétegvizek helyzete azon szempontból bír fontossággal, hogy egy esetleges 
külszínhez közeli – talajvizet elérő – szennyeződés okozhat-e vízminőség romlást e 
kutak esetében. A terület rétegvizeinek hidrogeológiai viszonyaira a Györköny vízmű 
kútjainak adatai adnak áttekintést. 

Györköny község ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútra alapozott helyi vízműről 
történik, melyet a Paksi Vízmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46. ) üzemeltet. A vízbázis 
műszaki adatai: 

 1. sz. kút B2 2. sz. kút B5/a 
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Telepítése 1963 1976 

Talpmélység 104,0 m 231 ,8 m 

Üzemi vízszint -32,0 m -26,5 m 

Nyugalmi vízszint -26,0 m -19,0 m 

Állandó üzemben 

kitermelhető 

220,0 l/p 1000,0 l/p 

Magasság B.122,0-124,0 m között 

 

A kutak vízföldtani szelvényéből megállapítható, hogy a vizsgálati területen a felső-
pannon vízadó összletet a pleisztocén rétegekben tárolt talajvíztől rossz 
vízvezetőképességű, finomszemcsés, homokos aleurit rétegekkel tagolt, 
agyagrétegek választják el. A vízföldtani adatok alapján a térségben a felső-
pannóniai rétegek relatíve rossz vízadóképességűek, és – földtani értelemben – 
védett vízadóknak tekinthetők. Ebből eredően a mélyebb vízadó szintek talajvízből 
származó elszennyeződése – a település területén – gyakorlatilag kizárható.  

Összességében megállapítható, hogy a térségben igénybevett felső-pannóniai 
rétegek – földtani értelemben – védett vízadóknak tekinthetők.  

Talaj- és vízvédelem 
A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az 
egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak 
olyan anyag helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a 
földet valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem 
szennyezi, nem károsítja. 

Felszíni vizek 

Györköny település K-i peremén folyik a Györköny-bikácsi-vízfolyás, mely a 
csapadékvizek befogadója. A vízfolyás a Sió-csatorna vízgyűjtő rendszeréhez tartozik, 
mely a vízfolyás befogadója is egyben. A település vízelvezetését árok- és 
csatornarendszer biztosítja. 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete szerint Györköny nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét 
kijelölő települések közé.  

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi 
és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő 
szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok 
biztonsága, az emberi egészség-, és a környezeti állapot megőrzése érdekében a 
szennyezések megelőzése és csökkentése. A Korm. Rendelet 25.§-a kimondja, hogy 
szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi 
követelményeket a kibocsátó számára külön jogszabály szerinti engedélyben, - illetve 
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azok hatálya alá nem tartozó külön jogszabály szerinti tevékenység esetén a 
felügyelőség által kiadott külön engedélyben - kell meghatározni.  

A kibocsátási követelményeket: 
a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén 

környezetvédelmi engedélyben, 
b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények 

tekintetében, egységes környezethasználati engedélyben, 
c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési 

engedélyben 
kell meghatározni. 

A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és 
mérgező anyagokra vonatkozó határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet írja elő. E rendelet 2. számú melléklete szerint a vizsgálati terület 
a 4. általánosan védett befogadók területi kategóriájába tartozik. Ezáltal a 
településen a 4. kategóriára vonatkozó határértékek az irányadók közvetlenül a 
befogadóba történő bevezetés esetén. Az egyes technológiákra vonatkozó 
határértékeket ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Földvédelem, felszín alatti vizek 
A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. 
évi LV. törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek és a föld 
védelme érdekében. A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti 
rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti 
forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj 
termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes 
feladatokról szól a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, melynek célja: a felszín alatti 
vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének 
fokozatos csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú 
védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével 
összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya - a 
magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek, és az 
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó anyagok és 
tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani közegre, és a 
szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő 
tevékenységekre. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet tartalmazza, mely szerint Györköny község az érzékeny területek körébe 
sorolható, de a település területén nem található kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a 
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felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom 
és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának 
módját. Györköny közigazgatási területét nem érinti védendő vízbázis védőterülete. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének 
és felülvizsgálatának szempontjait, valamint a nitrátérzékeny területek felsorolását. A 
rendelet mellékletének B) része alapján – B) RÉSZ: Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a 
bd) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek (a település közigazgatási területének 
legalább 10%-ában érintett települések) – Györköny község közigazgatási 
terülte nitrátérzékeny terület. A település földtani, vízföldtani viszonyait 
figyelembe véve az 5. § (1) bekezdés bd) pontja alapján konkrétan azon települések 
közé sorolható, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 
50 m-nél kisebb mélységben van. 

A vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében követendő helyes 
mezőgazdasági gyakorlat szabályait a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. A melléklet előírásai a településen kötelezően betartandók! 

A talaj és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a 
szennyvízelhelyezés és a csapadékvíz-elvezetés. 

A tervezési terület egyéb környezeti jellemzőit, a tervezett módosításokat megelőző 
természeti viszonyokat, környezeti állapotokat, várható kibocsátásokat a jelenleg 
elfogadott rendezési tervhez készített környezeti értékelés részletesen tartalmazza és 
a dokumentációban megtekinthető. Ezen elemekben a tervkészítés óta lényeges 
változás nem történt, illetve a módosításokkal összefüggő új eleme nem merült fel, 
így ezek részletezésétől jelen munka keretében eltekintettünk.  

3.2. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, 
környezeti következmények előrejelzése 
A községtől délre fekvő ipari gazdasági terület átminősítése kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe: 

A vizsgálati - jelenleg Gip-Á1 jelű- területet (hrsz.: 0197/1 és 0197/2) É-i irányban 
Gksz-1 jelű terület határolja, míg D-en és Ny-on mezőgazdasági területek (gyep, 
szántó) veszik körül. A terület keleti oldalán a 6282. sz. út halad, melyen át a 
községből Paks irányába lehet eljutni. Az út túloldalán, attól keletre szintén 
mezőgazdasági területek (szántók) vannak.  

A területen az állattartás megszűnt. Az ipari beruházásoknak lehetőséget adó 
területhasználat-módosítása célszerű. 

A Gksz-1 építési övezet beépítettségi értékének növelése, Gksz-3, Gksz-4 
építési övezetben kialakítható legkisebb telekméretek megállapítása: 

A már meglévő Gksz jelű területen lévő üzem(ek) fejlesztése érdekében kívánják a 
beépítettségi értéket növelni. A terület a 0198/1 hrsz-ú területet érinti. A területet 
északi irányban a sportpálya, ÉNy-on falusias lakóterület, keleti oldalán közút 
határolja. A területtől délre a jelenlegi rendezési terv módosítást is érintő terület 
található (melyet Gip-Á1 övezetből Gksz jelű övezetté kívánnak módosítani). 
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A Gksz jelű gazdasági szolgáltató vizsgálati területeken új létesítmények 
kialakításának engedélyezésekor, illetve a meglévő létesítmények bővítésekor az 
alábbi környezeti kockázatok elkerülésére kell törekedni: 

Víz –és talajvédelem 

Mivel a településen a szennyvízcsatorna-hálózat még nincs kiépítve, ezért a tervezési 
területen épülő új létesítmények, épületek szennyvizének gyűjtését átmenetileg 
vízzáró, szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknákban kell megoldani a felszín alatti 
vizek minőségének védelme érdekében. 

A területek környezetében felszíni vízfolyás és tó nincs. 

A területek vezetékes ivóvízellátása megoldott. 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete védelmi övezeteket ír elő egyes légszennyezéssel járó 
tevékenységekre vonatkozóan. 

A megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési vagy a kibocsátási 
kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltető több, azonos jellegű 
tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. „vasfémek” feldolgozására szolgáló 
létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának 
összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel történő összehasonlításnál. 

Egymástól eltérő tevékenységet folytató, azonos vagy egymással határos 
telephelyeken minden tevékenységre külön meg kell határozni a védelmi övezetet, és 
ezek alapján a legnagyobb burkoló övezeti határt kell figyelembe venni. 

A településen a gázhálózatot kiépítették. A vizsgálati területek fűtési energiaellátása a 
vezetékes gázhálózatra való csatlakozással megoldható. 

Hulladékgazdálkodás 

A területeken kialakítandó létesítményekben keletkező kommunális hulladékot a 
településen működő szervezett – heti rendszerességű – hulladékszállítás keretében 
kell megoldani. 

Veszélyes hulladékot termelő tevékenység esetén, a hulladék telephelyen belüli 
gyűjtését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell megkövetelni. 

Veszélyes hulladékokat elszállíttatni csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval lehet! 

Zaj-és rezgésvédelem 

Zajkeltő létesítmények engedélyezésekor a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve 
kell eljárni. 

A rendelet 2.§-a szerint 

védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti 
− lakó-, üdülő-, vegyes terület, 
− különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi 

területek és temetők területei, 
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− zöldterület (közkert, közpark), 
− gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el; 

védendő (védett) épület, helyiség: 
− kórtermek és betegszobák, 
− tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 
− lakószobák lakóépületekben, lakószobák szállodákban és szálló jellegű 

épületekben, 
− étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 
− szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 
− éttermek, eszpresszók, 
− kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, 

várótermek; 

A tervezési területen a tevékenységek úgy végezhetők, illetve a fejlesztéseket úgy 
kell tervezni, hogy a környezetbe jutó zaj a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes 
rendeletben előírt zajterhelési határértéket ne haladja meg.  

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 
területeken a 8/2002. (III.22.) Köm-EüM rendelet 1. számú melléklete 
szerint: 

 
Sor- 
szá
m 

   
Zajtól védendő terület 

 Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre  
(dB) 

     nappal 6-22 óra  éjjel 22-6 
óra 

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

 45  35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű) 

 50  40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 

 55  45 

 4.  Gazdasági terület és különleges terület  60  50 

A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőnek minden üzemelési 
körülmény esetén gondoskodnia kell! 

A község tervezett szennyvíztisztító telepének, a tisztítási technológiától 
függő két alternatív helyének meghatározása: 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv szerint a települési 
önkormányzatok feladata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladékok, 
ezen belül a települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése és fenntartása. A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék 
ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére, illetve annak elhelyezés céljából 
való elszállítására is. 
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A közszolgáltatás keretében a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonostól, a gyűjtés 
helyéről a települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése 
alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell 
elszállítania.  

Az illetékes vízügyi hatóság - a szakhatóságok véleményének figyelembevételével, a 
jegyző véleményének kikérésével, valamint az üzemeltetővel történt egyeztetést 
követően - határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére, az 
üzemeltető rendelkezésére álló szennyvíztisztító telepek közül melyik vehető igénybe. 

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint települési folyékony hulladéknak 
minősül az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el 
nem vezetett szennyvíz, amely 

− emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és 
egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

− a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
− a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 

A község szennyvízhálózattal nem rendelkezik. A működő közműpótló 
gyűjtőmedencék egy része vízzáróan kialakított, míg a régebben épült medencék 
vízzárósága bizonytalan, vagy nem megoldott, ezért gyakorlatilag szikkasztóként 
működik. Az így talajba kerülő szennyvíz közvetlenül terheli a talajvizet. Az 
elszikkasztott szennyvíz mennyiségére adatok nem állnak rendelkezésre.  

A szigetelt tárolókban gyűjtött folyékony kommunális hulladék elszállítását helyi 
vállalkozó végzi, aki a szippantott szennyvizet a paksi szennyvíztisztító telepre 
szállítja. 

Vízvédelmi és kényelmi szempontból végleges megoldást a csatornahálózat kiépítése, 
a szennyvízkibocsátók közcsatornára kötése és a szennyvíz tisztítása biztosítaná. A 
községben, a jövőben esetleg megvalósuló szennyvízkeletkezéssel járó fejlesztések 
kibocsátási követelményeit a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, ill. a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. 
és 2. számú, illetve 4. és 5. számú melléklete szerint kell meghatározni. 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 
szóló többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet települései között 
Györköny nem szerepel, így a község belterületén, a közüzemű csatornahálózat 
kiépítésére 2015-ig csak regionális pályázatok   elnyerésével lesz reális lehetőség. 
Vízbázis védelmi szempontok miatt azonban indokolt a közüzemű szennyvízelvezető 
rendszer és a települési szennyvíztisztító telep megépítése.  

Györköny község elkészíttette a Benedek Kft. közműjavaslata alapján 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tervét két változatban: 

I. sz. változat: Nyárfás szennyvíztisztítás és elhelyezés megvalósítása. (A változat 
elvi vízjogi engedélyezési tervei elkészültek.) Ennek a változatnak a lakott területtől 
biztosított távolsága 1000 m. A jelenlegi tervmódosításban kijelölt terület a Felsődiós 
nevű rész 032/9 és 032/10 hrsz-ú jelenleg gyep művelési ágú földrészleteit érinti. A 
terület környezetében szántók és erdők találhatók. 

II. sz. változat: A Malom patak bal partján építendő biológiai szennyvíztisztító telep 
kialakítása. Ennek a változatnak a lakott területtől biztosítandó védőtávolsága 300 m. 
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A biológiai tisztításra kijelölt terület a 020/3 hrsz-ú (jelenleg szántó terület) egy 
részét érintené. A tisztított szennyvíz közvetlen befogadója a Malom patak lenne, 
mely a Sió csatornába vezet. A szennyvíziszap kezelése a paksi tisztítótelepen 
megoldható. 

A tervek valamelyikét a Dél-dunántúli Operációs Program keretében kívánják 
megoldani pályázat útján. (Az, hogy melyik változatot valósítják majd meg, főként a 
pályázat során kapott lehetőségtől függ.) 

Az érvényben lévő rendezési terv szerint szennyvíztisztásra kijelölt területekről 
kiderült, hogy nem alkalmasak megvalósításra a magas talajvízszint miatt. 

Az újonnan kijelölt területek a településtől északra helyezkednek el.  

Az I. sz. változat, a nyárfás szennyvíztisztításra kijelölt terület 115-130 mBf. közötti 
szinttel jellemezhető, ÉK-i irányban 5-6 %-os eséssel rendelkező, gyakorlatilag sík 
terület. A morfológiai viszonyok, az altalaj viszonyok (áthalmozott pleisztocén lösz, 
löszös homok) és a talajvíz becsült mélysége (4-6 m) alapján a terület a 
szennyvízszikkasztásra várhatóan alkalmas lesz. 

A II. sz. változat, a Malom patak bal partján építendő biológiai szennyvíztisztító 
telep kialakítására kiválasztott terület 112,5 mBf szinttel jellemezhető, gyakorlatilag 
teljesen sík. A terület a tervezett biológiai szennyvíztisztító telep és műtárgyainak 
elhelyezésére elviekben alkalmas; a hely a szennyvízbevezetés (Malom-patak 
közelsége) és elvezetés szempontjából kedvező (bevezetés – folyás irányban – a falu 
felett történik majd). A műtárgyak elhelyezéséhez az altalajviszonyokat azonban 
vizsgálni kell.  

A községtől délre tervezett szélerőmű transzformátor állomásának 
elhelyezésére kijelölt terület módosítása: 

Györköny külterületén, a községtől keletre szélerőmű park transzformátor állomást 
kívánnak létrehozni. A terv módosításaként az eredeti helyszínhez képest (műszaki 
okok miatt) kissé keletebbre kívánják helyezni a létesítményt. Az újonnan kijelölt 
terület az eredeti, már elfogadott rendezési tervhez képest környezetvédelmi 
szempontból lényegi változást nem jelent. A transzformátor állomás továbbra is a 
0163/3 hrsz-ú szántóterületen, a Gip-E jelű övezetben maradna, de a településtől 
távolabb helyezkedne el. 

A terv megvalósulása esetén újabb, eddig nem vizsgált környezeti konfliktusok 
megjelenése nem várható. 

A rendezési terv további változatásainak megvalósulása esetén (új lakóterületek 
kialakítása a településközpontban, a Vt övezetek összevonása, illetve a Pince-hegy 
szabályozásának módosítása) esetén kedvezőtlen környezeti hatásokkal nem kell 
számolni.  
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre 
káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére, 
monitoringozására vonatkozó javaslatok 

A korábbiakban ismertettük, hogy a terv megvalósítása nem jár jelentős környezetre 
káros hatásokkal, így ezekkel kapcsolatban sem szükségesek intézkedések. 
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Az épületek létesítése során a megfelelő szennyvízkezelésre (kiépítés esetén a 
szennyvízhálózatra, való csatlakozásra), a csapadékvíz elvezetésre és a települési 
hulladék kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

Székesfehérvár, 2008. április     Tóth-Kovács Eszter 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELEPÜLÉSSZERKZETI LEÍRÁS 
Györköny község 103/2005. (XII. 25.) számú KT határozatát  

módosító  ………/2008. (……..).számú KT határozata 

(a módosított szöveg dőlt betűvel szerepel) 



1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 
Györköny szerkezetének továbbra is legmeghatározóbb eleme táji és természeti adottságai, 
s ennek tiszteletben tartása a terv egyik legfőbb feladata. 

A település szerkezetének továbbra is meghatározó elemei: 
- A Malom-patak 
- A Malom-patak völgye által meghatározott utcaszerkezet 
- Pincefalu 
- Táji, domborzati adottságok 
- Adottságokhoz alkalmazkodó külterületi táj használatok (szántó, szőlő, 

gyümölcsös) 
- 6236. számú Pusztahencse-Nagydorogi összekötő út 
- a közigazgatási határ mentén, délen húzódó 6232. számú Paks-Nagydorog- 

Sárszentlőrinc összekötő út 
- Magas feszültségű vezetékek 

Új elem: 
- Györköny - Bikács összekötő út 
- Tervezett szélerőmű-park 

A település beépült részei e rendszerre felfűződve helyezkednek el. Újabb területek 
beépítésre való kijelölése, a beépítés intenzitásának növelése kerülendő. A külterületi 
területhasználat továbbra is meghatározó eleme a szántók és erdőterületek váltakozásának 
megtartása. A kevésbé értékes területek a megyei tervvel összhangban erdősítendők, vagy 
gyepesítendők. A mély fekvésű, belvízveszélyes területek elsősorban gyepként 
hasznosítandók. 

Györköny belterületének szerkezete nagyrészt kialakultnak tekinthető, új utca csak a 
meglévő szerkezettel összhangban a szintvonallal párhuzamosan nyitható. A település belső 
szerkezetét és a területhasználatát, a minőségi fejlesztést szolgáló belső korrekció jellegű 
fejlesztések kell, hogy meghatározzák, illetve elsődlegesen a meglévő értékek védelme kell, 
hogy szem előtt legyen. 

A belterület jelentős része falusias lakóterület, kisebb része kertvárosias lakóterület, a 
központi részek településközpont vegyes területfelhasználásúak. A Pincefalu, a temető, a 
mellette lévő kegyeleti park, és a sportpálya, valamint a létesítendő szennyvíztisztító telep 
különleges területfelhasználásba tartoznak. Az állattartó telepek iparterületként, az egyéb 
gazdasági területek gazdasági területként kezelendők. 

A településrendezési terv célja, hogy az egyes, használat, települési szövet, beépítési jelleg, 
településkép tekintetében egymástól elkülönülő településrészek (régi településrész, újonnan 
beépülő területek) egyedi karakteres elemeiket, és értékeiket megőrizve, de egymással 
harmóniában fejlődhessenek. 



2. IGAZGATÁSI HATÁR, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

Györköny területén az igazgatási határ megtartandó. 
A belterülethatár módosítása, korrekció jelleggel történt, a horgásztó jelenleg 
külterületre eső részének belterületbe vonásával 0,23 ha-os területen. 

3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került:  

B) Beépítésre szánt területek: 

1) Lakóterület 
a) falusias lakóterület 
b) kertvárosias lakóterület 

2) Vegyes terület 
a) településközpont vegyes terület 

3) Gazdasági terület 
a) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
b) ipari gazdasági terület (nagyüzemi állattartó major) 
c) ipari gazdasági terület (egyéb ipari terület) 

4) Különleges terület 
a) Sportterület 
b) Temető, kegyeleti park 
c) Pincefalu 
d) Szennyvíztisztító 

B) Beépítésre nem szánt területek: 
1) Közlekedési és közműelhelyezési területek 
2) Zöldterületek 
3) Erdőterületek 
4) Mezőgazdasági területek 

a) általános mezőgazdasági terület 
b) általános mezőgazdasági terület - gyep 
c) általános mezőgazdasági terület - szélerőműpark terület 
d) kertes mezőgazdasági terület 

5) Vízgazdálkodási területek 



3.1. AZ EGYES TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK JELLEMZŐI 

Györköny Településszerkezeti Tervében területfelhasználási egységek jellemzőinek 
összefoglalása a következőkben kerül részletezésre. Az egyes területek konkrét 
szabályozását a Szabályozási terv tartalmazza, itt csupán keret jelleggel a Szerkezeti terv által 
biztosított lehetőségeket és követelmények összegzése található. Az egyes területfelhasználási 
egységeknél meghatározásra került a tömbönkénti maximális szintterület-sűrűség, max. 
beépítettség, mely természetesen a szabályozás során a tömb egyedi sajátosságát figyelembe 
véve alacsonyabb lehet. 

Az egyes terület felhasználási egységeknél dőlt betűvel annak definíciója is meghatározásra kerül 
(az OTÉK-ban foglaltakkal összhangban)  

 Területfelhasználási 
egység 

Megengedett max. 
szintterület-sűrűség 

Tervezett 
max. 

építmény-
magasság 

Tervezett 
beépítettség 

Min. 
zöldfelületi 

arány 

Lf Falusias lakóterület 0,5 4,5 m 20-30 % 50-60% 
Lke Kertvárosias 

lakóterület 
0,6 5 m 30 % 50 % 

Vt Településközpont 
vegyes terület 

0,75 4,5 m 35% 40% 

Kt- 
Kgy 

Különleges terület -
Temető / Kegyeleti 
park 

0,15 4,5 m 10% 80% 

K-Sp Különleges terület -
Sportpálya 

0,15 4,5 m 10% 70% 

K-Pf Különleges terület -
Pincefalu 

0,4 3,0-4,5 m 20-100 0-60% 

Kszt Különleges terület -
Szennyvíztisztító 

0,15 4,5 m 10-20% 40-80% 

Gksz Kereskedelmi -
szolgáltató 
gazdasági terület 

0,60 4,5-7,5m 20-50% 30-50% 

Gip Ipari gazdasági 
terület 

0,60 6,0-7,5m 20-30% 40-50% 

K - Kialakult 
E - Egyedileg szabályozandó - csak a korábbi pince helyére, annak alaprajzi kontúrjára 
építhető új 
földszintes pince 
 



3.2.  BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben 
az építési telek megengedett beépítettsége legalább 10 %. Ezek azok a területek, amelyek a 
település fejlődése szempontjából legnagyobb jelentőséggel bírnak. 

1) Lakóterületek 

a) Falusias lakóterületek ( Lf) 

A terület laza beépítésű, kertes, legfeljebb 4,5 m-es építmény magasságú lakóépületek, a 
mező és erdőgazdálkodást szolgáló építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem 
zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 

Györköny esetében a falusias lakóterület - a település központjától eltekintve-, a belterület 
jelentős része. A területen, a kialakult nagy telkeken, a hagyományoknak megfelelően 
gazdálkodási tevékenység és állattartás érdekében a lakóépületeken kívül, az ezt kiszolgáló 
építmények is elhelyezhetők. 
A kialakult beépítési módhoz igazodva jellemzően 4,5 m a megengedhető 
építménymagasság. 

A fellépő beépítési igények a települési foghíjtelkeken elégítendők ki. (pl. Tolnai utca) 

A jelenlegi belterülethatáron belül új beépítésre szánt területként kijelölt falusias 
lakóterületek: 

- a Szőlő utca déli része a 912. hrsz-ú telektől(2,45 ha), 
- a Paksi út Nagydorogról bevezető szakaszáról nyíló 967. hrsz. út folytatásaként 

kijelölt terület (6,4 ha), 
- a Hegy utca Fő úttal párhuzamos szakaszának folytatásában kijelölt terület (5,3 

ha). 

b) Kertvárosias lakóterületek ( Lke) 
 
A terület laza beépítésű, kertes, legfeljebb 5 m-es építménymagasságú, több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló területfelhasználási egység, ahol elsősorban 
többlakásos lakóépületek elhelyezésére van lehetőség.  
A területen továbbá elhelyezhető a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó épület, valamint egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület. 
 
Kertvárosias lakóterületbe sorolandó a Fő utca menti, 0,5 ha nagyságú terület 
 



2) Vegyes területek 

 
a) Településközpont vegyes területek (Vt) 

Ez a területfelhasználási egység biztosíthatja a változó igényeknek megfelelően a meglévő 
funkciók átalakulását. A területen a lakófunkcióval vegyesen olyan helyi igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói, egyházi, egészségügyi, stb. intézmények 
helyezked(het)nek el, melyek a (domináns) lakófunkciót alapvetően nem   zavarják.   A 
településen vegyes területként azok a tömbök kerültek kijelölésre, amelyek távlati funkciója 
túlnyomóan nem lakó, hanem intézményi és szolgáltató funkció. 
A Településszerkezeti terv e területen kívánja elősegíteni azon településszintű igazgatási, 
kereskedelmi, oktatási, vendéglátó, szolgáltató... stb létesítmények kialakítását (illetve a 
meglévők megtartását és fejlesztését), amelyek hatásukban és kapacitásukban túlmutatnak 
egy-egy lakótömbön, s településszintű igényeket elégítenek ki. 
A terület fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az itt elhelyezhető intézmények (pl 
igazgatási, egészségügyi létesítmények, panzió, vendégház, kulturális intézmények, 
kereskedelem stb.) forgalma a központot a lehető legkisebb mértékben terhelje, s a parkoló-
igények kielégíthetőek legyenek. 

Györköny településközpont vegyes övezetébe tartozik a település magját képező 5 tömb. 
Ezek 

- a Fő utca, Paksi utca, Hegy utca, Barcsay utca 
- a Fő utca, a Barcsay és a Kisfaludy utca 
- a Fő utca, a Tolnai utca és a Paksi utca 
- a Paksi utca, Arany János utca, Fő utca 
- a Fő utca, Széchenyi utca, Paksi utca által határolt tömbök. 

Itt található többek között a Községháza, az általános iskola két épülete, az étterem, az 
orvosi rendelő, a templom és a lelkészi hivatal, a művelődési ház, az óvoda, a posta és több 
vegyesbolt, valamint a további intézményi fejlesztések (pl. öregek otthona) is itt történhetnek. 

3) Gazdasági területek 

a) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen gazdasági tevékenységi célú 
épületek mellett a tulajdonos, használó számára lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, 
parkolóház, üzemanyagtöltő(l), sportépítmény de kivételesen egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális, és egyéb közösségi szórakoztató épület is elhelyezhető. 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási egységbe tartozik 
belterületen a benzinkút (a Fő utcát és a Bocskai utcát összekötő 846. sz. köz és Fő utca 
sarkán). 



Külterületen ebbe a területfelhasználási egységbe kerültek a korábbi Tsz gazdasági területei, 
a bádogos üzem, valamint attól délre lévő egykori állattartó telep, amelyekben a környezetet 
nem károsító gazdasági tevékenység folytatható. 
 
Új gazdasági területként került kijelölésre a külterületen a bádogos üzemmel szemben 
található (0180. hrsz-ú) terület a pusztahencsei út mentén, a belterülettől délre, mely 
lehetőséget biztosít a településen új vállalkozások megjelenésére. 

b) Ipari gazdasági terület (Nagyüzemi állattartó major) 

Olyan terület, mely elsősorban nagyüzemi állattartó épületek elhelyezésére szolgál. Ebbe a 
területfelhasználási egységbe került belterületen a belterület északi részén a Fő utca végén 
(hrsz. 74/2,75), valamint a Kossuth Lajos utcában, a 261/1 hrsz-ú telken. Ezen a két 
területen a tulajdonosok jelenleg is állattartó tevékenységet folytatnak, valamint ezekre a 
területekre megvalósulás alatt álló fejlesztési tervekkel rendelkeznek. 
Ugyancsak ide tartozik a külterületen a bádogos üzem mellett található sertéstelep, valamint 
a külterület délnyugati csücskében található volt Gagarin major, ahol szarvasmarha-tartással 
foglalkoznak. 

c) Ipari gazdasági terület (Egyéb ipari terület) 

Olyan terület, melyen gazdasági célú ipari építmények, azon belül az energiaszolgáltatás 
építményei helyezhetők el. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a külterületen a Kopasz hegytől nyugatra 
fekvő, 0163/3. hrsz. földrészlet. Ezen a területen a tervezett szélerőműpark működéséhez 
szükséges üzemi létesítmények helyezhetők el. 

4) Különleges területek 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 
különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a 
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az előző 
területfelhasználási egységekbe nem sorolhatók. 

A különleges területek két - egymástól lényegesen eltérő - csoportba sorolhatók: 
zöldfelületi jellegű intézmények (temető, sporttelep, stb.), melyek annak 
ellenére, hogy beépítésre szánt területek, az övezeti besorolás 
szempontjából - a területen lévő épület(ek) funkciója mellett - a zöldfelület 
használata a meghatározó.  
egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek, melyek az épületek 
különlegessége, környezetre való hatása miatt kaptak különleges övezeti 
besorolást. 

A Különleges területek kialakításánál az a szándék is vezérelte a Tervezőket, hogy a kijelölt 



területek adott célhoz kötötten, és csak ennek a célnak megfeleltetve kerüljenek 
felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását, területenként 
speciális szabályozási előírások alkalmazásával. 

 
a) Különleges terület - zöldfelületi jellegű intézményterület 

Temető 
A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál. 

A temető területe Nagydorogról a településre vezető 6236.  sz.  út mentén a belterület szélén 
található a 953/1. hrsz-ú telken, annak északkeleti sarkában. Bővítésére nem merült fel 
igény. 

Kegyeleti park 
Temető lezárt része. 
A temető telkének (hrsz. 953/1) fennmaradó, használaton kívüli területe tartozik ide. 

Sportpálya 
A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére 
szolgál. 
A sportpálya a település déli részén, a lakóterületek és gazdasági területek közé ékelődik. 

b) Különleges terület - egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek 

Pincefalu 
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a belterület nyugati részén található külön 
helyrajzi számmal rendelkező pincék és környezetük. 
A pincefalu a település legnagyobb értéke, tervezése során, a jelenleg is érvényben lévő 
helyi értékvédelmi rendelet továbbvitele, megerősítése és részletes kidolgozása szükséges. 

Kiemelendő a Pincefalu megújítása során a pincék között kialakított közparkként működő 
terület (szabadtéri színpad - rendezvénytér), amely ideális helyszíne a közösségi 
rendezvényeknek, borünnepeknek. 

Szennyvíztisztító mű 
E területen a keletkezett kommunális szennyvizek törvényben előírt módon történő 
elhelyezésére és kezelésére szolgáló műtárgyak kerülnek elhelyezésre. 

A község belterületétől északra találhatóak a tervezett szennyvíztisztító művek 
technológiától függő lehetséges helyszínei. 

3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett 



beépítettsége legfeljebb 5 %. 

1) Közlekedési terület és közműterület 

A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a 
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú 
vasutak, vízi közlekedés, valamint a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére 
szolgál. 

A közlekedési területek közül a Szerkezeti terv feltünteti 
- településszerkezeti jelentőségű közutak (6232. sz. út, Paksi út, Fő utca) 

nyomvonalait és csomópontjait,  
- a lakóutakat, 

Meglévő és tervezett forgalmi utak: 
- 6236. sz. Pusztahencse-Nagydorogi összekötő út 
- 6232. sz. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő út 
- Györköny-Bikács összekötő út (tervezett) 

Meglévő és tervezett települési jelentőségű gyűjtőutak: 
A 6236 sz. Pusztahencse-Nagydorogi összekötő út belterületi szakasza: 

- Fő utca 
- Paksi út 

2) Zöldterület - közpark 

A település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai 
aktivitással a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett 
közhasználatú közparkok területe. 

Meglévő közparkok: 

Györköny viszonylag laza, falusias beépítésű és az egyes ingatlanokhoz nagy kiterjedésű 
kertek tartoznak, így a belső zöldfelület jelentős. Közpark a széles Fő utcán található, déli 
végén egy játszótér a templom és az iskola előtt pedig egy díszkert formájában. 

Kialakítandó új közparkok: 
- Tó környéki közpark  
- Hegy utcai közpark  
- Temető melletti közpark 
- Arany J. utcai közkert 
- Baross - Paksi út közötti közkert 
- Alkotmány utcai közpark 

3) Erdőterületek 



Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük annak 
talajával együtt. Erdőterületeknek minősül az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb 
kiterjedésű földterület a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre 
tervezett területek. 

Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet 
minősége szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból, a táji 
értékek és turisztikai vonzerő megtartása céljából. 

Az erdők kimagasló szerepet játszanak a táj kondicionáló hatásának növelésében a 
mikroklíma kedvezőbbé tételében s egyúttal kedvező élőhelyet biztosítanak a madarak és 
állatok számára. Györköny határában amúgy is feltűnően kevés az erdő s miután a tervezett 
szélerőmű-park esetén a határ 2/3-án nem lesz lehetőség erdősítésre a szélerőmű-park 
leendő területén kívül eső bokrosodó volt legelők egy részét is erdőnek javasoljuk. 

A szerkezeti terv erdőként jelöli 
- a Felső diós melletti erdőket 
- a belterülettel közvetlenül határos északi erdőfoltokat 
- a Malom-patakkal párhuzamos erdőt 
- a Paksi határ melletti erdősávokat 
- a Kopasz-hegy erdős, bozótos gerincét 
- a Nagy-hegy északdéli irányú erdősávját 
- a sertéstelep és a Gagarin major közötti összefüggő erdőket 
- a felhagyott bozótos egykori legelőterületeket. 

A Györkönyi erdők használata során szigorúan számonkérendő a szakszerű művelés, a 
túlhasználat és tarvágások elkerülésére azért, hogy folyamatos legyen az erdei életközösség 
összhangja és a gazdálkodás lehetőségei az utánunk következő generációk számára is 
fennmaradjanak. 
Fakitermelés és felújítás az erdőről és az erdő védelméről hozott 1996. évi LIV. tv. és a 
végrehajtására kiadott többször módosított 29/1997. FM rendelet előírásainak megfelelően 
készített és az FVM Erdészeti Főosztály által jóváhagyott körzeti erdőterv előírásai szerint 
engedélyezhető. 

4) Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

Györköny táj használatának, táj szerkezetének értékelésekor kiemelendő a mezőgazdasági 
területek termelési, tájesztétikai, táj- és településkaraktert meghatározó jelentősége. 

A mezőgazdasági területek a szerkezeti tervben 
általános mezőgazdasági terület, 
kertgazdasági terület, 
általános mezőgazdasági terület, gyep valamint 



általános mezőgazdasági terület, szélerőműpark területekre kerültek 
felosztásra. 

Az általános mezőgazdasági területek: ma elsősorban szántóföldi műveléssel, 
hasznosított területek. E területek tulajdonviszonyai a kárpótlást követően jelentősen 
megváltoztak, és kissé visszaesett a területek művelése. A Malom-pataktól nyugatra eső 
dombhátat homokos talaj alkotja, amely kevésbé alkalmas szántóföldi művelésre. Nem 
véletlen, hogy a nagy összefüggő szántóterületek a falu keleti részén a kedvezőbb 
vízgazdálkodású talajokon alakultak ki. A tervben ugyanezen a területen javasoljuk a 
szántóföldi művelést, míg a keleti dombháton a szőlő, gyümölcs, erdő hasznosítást 
javasoljuk. 

A mezőgazdasági területek kijelölt részén, a belterülethatártól számított 900 méteres 
védőtávolság betartásával elhelyezhetők a szélerőműpark létesítményei. 

A kertgazdasági terület Györköny volt szőlőhegyi, illetve zártkerti területén került kijelölésre 
közvetlenül a falu felett, az említett nyugati homokos dombháton. Ezeken a területeken 
korábban is 'háztáji' jellegű szőlő- és gyümölcsművelés folyt. Épület gyakorlatilag ezeken a 
területeken nem épült, hiszen a Pince-hegyen -Kellehöhe - a pincék nagy része 
kihasználatlanul áll, azaz bőven van pincekapacitás. Épület építése a későbbiekben sem 
indokolt. 

Általános mezőgazdasági terület, gyep területfelhasználásúak a Malom-patak északi 
szakasza mentén található területek, melyek túlnyomó részt a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz 
tartoznak. 
Általános mezőgazdasági terület- szélerőműpark terület szántóföldi műveléssel illetve 
gyepgazdálkodással hasznosított terület, melyen a szélerőmű szükséges műtárgyai 
helyezhetők el. 

5) Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási területhez tartoznak a vízfelületek, a vízfelületek parti sávja, valamit a 
vízkivételi helyek. 
Vízgazdálkodási terület a vízmedrek és árvédelmi töltések területe, ahol a 
vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, horgászattal, öntözéssel összefüggő építmények 
alakíthatók ki. 
 
Vízfelületek: 

- a tározótó 
- a Malom-patak völgye, és a tó feletti patakvölgy, valamint az összes kisvízfolyás 

medre és partja. 
- A vízgyűjtő, vízelvezető árkok területe. 

Vízgazdálkodási területnek minősül az összes befogadó partélétől számított 6-6 méter 
széles sáv. Ezeket a területeket szabadon kell hagyni. 



Vízbeszerzési területek: 
- 773/1, 765. hrsz. vízműkutak 
- 956. hrsz. hidroglóbusz területe 
- 050/23. a major hidroglóbusza 

4. ÉRTÉKVÉDELEM 

4.1. TÁJI ÉRTÉKEK 

Györköny táji értékei a hagyományos táj használatból a dombsági táj barátságos, emberi 
léptékéből következnek. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által kiadott állásfoglalás 
Györköny területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként a Malom-patak völgyét, a paksi 
határ mentén fekvő erdőt, a Moravcsik dűlőben lévő erdős, vizes területet és egy keskeny 
erdősávot a volt nagy legelőterület déli szélén határozott meg. Ezeket a szerkezeti tervben 
beépítésre nem szánt területként, erdőként, illetve mezőgazdasági gyepterületként kell 
ábrázolni az élővilág gazdagságának - élőhely védelem - és a táj esztétikai értékének 
megőrzése céljából. 
Az Ökológiai Hálózat mellett a Natura2000 hálózaton belül a kiemelt jelentőségű különleges 
természeti területekhez tartozik a Tengelici homokvidék részeként a külterület északnyugati 
határa mentén lévő erdős-bozótos terület. Ennek egészét erdőterületként jelöli a terv. 
A hagyományos tájhasználat egyes elemeit - pl. szőlőterületek, egykori legelő - azért nem 
javasoljuk helyi védelemre,mert a szőlőművelés és az állattartás gazdaságilag kifejezetten 
kockázatos vállalkozás és az utóbbi évtizedben egyre kevesebb a szőlő és az egykori 
legelőn már nincs legeltetéses állattartás. 
A tervezett szélerőműpark mellett - amely biztos, hogy önmagában is látványosság lesz - 
ezek a hagyományos értékek sajnálatos módon háttérbe szorulnak. 

4.2. MŰVI ÉRTEKEK 

Országos védelem 
A település épített környezetének elemi közül műemléki védettség alatt áll 

- a XVIII. század második felében barokk stílusban épült evangélikus templom 
(Fő utca 492., hrsz. 770., törzsszám: M 4165, bírságkategória: M II) 

- a XIX. Század elején épült, falumúzeumként működő német nemzetiségi 
tájház (Kossuth u. 325. hrsz. 264., törzsszám: M 10920 bírságkategória: M III 

- a pincemúzeum épülete (Présház, hrsz. 474. törzsszám: M 10640, 
bírságkategória: M III) 



Helyi védelem 

Helyi védelemre javasoltak az alábbi épületek:  

 Utcanév, házszám Hrsz Funkció 

1. Bocskai u. 221. 809. LAKÓHÁZ 

2. Eötvös u. 306. 643. LAKÓHÁZ 

3. Fő u. 7. 49. LAKÓHÁZ 

4. Fő u. 20. 793. LAKÓHÁZ 

5. Fő u. 48. 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

6. Fő u. 62. 762. POSTA 

7. Fő u. 63. 760. LAKÓHÁZ 

8. Fő u. 67. 756. „IRODAHÁZ" 

9. Fő u. 70. 751. LAKÓHÁZ 

10. Fő u. 83. 705. LAKÓHÁZ 

11. Fő u. 473. 222. LAKÓHÁZ 

12. Fő u. 481. 192. LAKÓHÁZ 

13. Fő u. 486. 185. LAKÓHÁZ 

14. Fő u. 488. 766. „TAKARÉKSZÖVETKEZET” 

15. Fő u. 493. 772. LELKÉSZI HIVATAL 

16. Fő u. 498. 771/1 „ÜZEM" 

17. Fő u. 516. 122. LAKÓHÁZ 

18. Fő u. 528. 110. LAKÓHÁZ 

19. Fő u. 536. 102. LAKÓHÁZ 

20. Fő u. 557. 83. LAKÓHÁZ 

21. Kossuth u. 334. 275. LAKÓHÁZ 

22. Szabadság u. 206. 973. LAKÓHÁZ 

23. Paksi út 165/1. RÉGI MAGTÁR 



 

Értékvédelmi terület - Pincefalu területe: 

A különleges értéket képviselő pincefalu teljes területe egyedileg szabályozandó. Ezen kívül a falut 

értékvédelmi területként nem jelöltük, de szerkezete, beépítési módja a hagyományokhoz 

alkalmazkodóan szabályozandó. 

 

4.3. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 

Györköny község régészeti lelőhelyei: 

Györköny - Diós 

Györköny - Kiserdő 

Györköny - Wiesenacker 

Györköny - Fő utca északi szakasza 

Györköny - Almáskert 

Györköny - Nagyhegyi homokbánya 

Györköny - Felső-Szigethy rész I. 

Györköny - Felső-Szigethy rész II. 

Györköny - Felső-Szigethy rész III. 

 

Györköny - Tsz. szőlők 

Györköny - Templom környéke 

 

 

 

Györköny- Rétre-dűlő, Rétpótlék 

Györköny - Nagyhegy 

Györköny - Petőfi u. 392. 

Györköny - Fő u. 94. 

Györköny - Pinceföld 

 

Hrsz 032/12 033 034
Hrsz. 050/19. 

Hrsz. 050/10-11. 

Hrsz. 95-100. 

Hrsz. 050/21 

Hrsz. 096/4, 096/7, 098/1 a-c. 

Hrsz. 0120/7, 0125/2, 0125/10-28, 0136,
0137/1, 0137/29

Hrsz. 0120/7. 

Hrsz. 0125/2. 

Hrsz. 07/22. 

Hrsz. 1, 2, 4-8, 10, 11/1, 12/1, 18, 61- 
63 166/1 185 186/1 187 188/1
764 766 772 773/2 774 776

 777/1, 779, 798. 

Hrsz. 084/1, 084/7. 

Hrsz. 096/7a, 096/7c. 

Hrsz. 389. 

Hrsz. 684. 

Hrsz. 349. 350. 353. 355. 357/4. 358. 

359/1-2, 360/1-4, 361, 362/1-2, 364,  

365, 368/1, 368/2, 368/4, 393-402, 

403/1, 406, 407, 475-477, 526-535, 

540-556, 558-587, 602/2, 602/3, 

 



 

17. Györköny - Malom-patak mente Hrsz: 39-44, 262/9-12, 319, 321, 322, 

   328, 611, 619, 620/3. 

18. Györköny - Eötvös utcai homokbánya  Hrsz..:  0178/1, 0178/3, 634-638.  

19. Györköny - Sandacker I. Hrsz. : 015/1. 

20. Györköny - mélyút Hrsz. : 0173/2. 

21. Györköny- Dudi-hegyi-dűlő Hrsz. : 0182/3-4. 

22. Györköny - Sandacker II. Hrsz. : 0175. 

23. Györköny - Sandacker III. Hrsz. : 0175. 

 

5. KORNYEZETALAKITAS ES KÖRNYEZETVÉDELEM 

A településszerkezeti és szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Györköny táj 
használatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése, és 
lehetőség szerint állapotuk javítása. 

A településen új lakóterületek kijelölése a meglévő településszerkezethez alkalmazkodva, annak 
szövetébe illeszkedve történt, összesen mintegy 14,7 hektárnyi területen. A szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésével a rácsatlakozások miatt a területek terhelése nem fog nőni. Addig azonban 
az új lakóházak megépítésével a talaj és felszín alatti vizek szennyezettségének kis mértékű, 
fokozatos növekedésével lehet számolni. 

Gazdasági területfejlesztés történt a belterülettől délre a 6236. út mentén, a jelenlegi gazdasági 
területtel szemben kb. 3,8 hektáron. Itt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet jelöl a 
szerkezeti terv. Bár a területen jelentős kibocsátással rendelkező tevékenységek nem 
engedélyezhetők, az új létesítmények a már meglévő számottevő mezőgazdasági eredetű 
terhelést tovább fogják növelni. A lakó területek közelsége miatt a lakó és a gazdasági közé 
erdőterület jelöl a terv, mely a lakóterületre esetlegesen gyakorolt káros hatásokat (szag, zaj stb.) 
mérsékli. 

Ipari gazdasági területet jelöl ki a terv a „Kopasz hegy" nyugati lábainál, itt a szélerőműparkot 
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el, ami jelentős környezetterhelést nem okoz. 

Miután Györkönyben gazdasági szempontból alapvetően a mezőgazdasági jellegű tevékenység, 
illetve a hulladéklerakás a meghatározó, a környezetet ért káros hatásokat a mezőgazdasági 
tevékenység fokozatosan szigorodó - életben hagyó! - szabályozásával kell mérsékelni. 



Györköny számos területén elhelyezett illegális hulladék esztétikai és környezetvédelmi 
problémákat is okoz. Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben vagy a föld 
felszínén csak olyan anyag helyezhető el, amely a földet, valamint a környezeti elemeket, a 
felszíni és a felszín alatti vizeket nem károsítja. 

A nyugati dombhát felől száraz, szeles időben jelentős porszennyezés érheti a települést, ezért 
célszerű a kertvégeket sövényekkel, gyümölcsösökkel bevédeni. 

Györköny területén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A majorok, telephelyek 
által okozott zaj lakossági panaszra még nem adott okot. 

A telephelyeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztéseket úgy kell tervezni, hogy 
a környezetbe jutó zaj a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt zajterhelési 
határértéket ne haladja meg. Ez lakóterületen nappal 50dB, éjjel 40 dB. 

A szélerőmű megvalósulása esetén többek között növekvő zajterheléssel is kell számolni, így a 
terv megvalósítása csak akkor történhet meg, ha az illetékes szakhatóságok a környezeti 
hatásvizsgálatok ismeretében engedélyezik azt. 

A település belterületének minőségét, az elhanyagolt lakótelkek rendezésével, illetve a 
közterületek növényzettel való borítottságával, gondozottságával szükséges javítani. 

A természetközeli, és erdős területek kedvezőtlen arányát javítják a javasolt fásítások, erdősítésre 
javasolt területek. 

6. KÖZMŰELLÁTÁS 

Vízellátás 

Györköny község ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútra alapozott helyi vízműről történik. 
Az átlagos ivóvíz felhasználás 2001. évben 100 m3/d volt. 
A tervezett fejlesztés által igényelt átlagos 49,7m3  vízmennyiség  a  meglévő vízbázisról és 
hálózatról biztosítható. 

A külső tüzivíz szükséglet a 35/1996. (XII.29.) BM rendeletbe foglalt Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSz) szerint a hálózaton rendelkezésre áll. Tüzivíz vételezés céljára föld feletti 
tűzcsapokat kell telepíteni. 
 
Szennyvízelvezetés és kezelés 
A közüzemű csatornázás és szennyvíztisztítás a jelenleg ismert irányelvek szerint a Dél-Dunántúli 
Operatív Program keretein belül az 5. 1. 4 sz. Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése 
konstrukcióban támogatható. 

 

Györköny község belterületi terepadottságai a gravitációs szennyvízelvezetés tekintetében 



kedvező képet mutatnak ezért a rendezési terv közmű javaslatában a település közüzemű 
szennyvízcsatornázását irányozzuk elő önálló, energiatakarékos szennyvíztisztító teleppel.  

Tervezett szennyvízmennyiség a 26/2002. (II.27.) korm. rendelet alapján: 1030 fő * 90 l/fő, nap = 
92,8 m³/d. 
A keletkező kommunális szennyvíz tisztítására az önálló agglomerációként szennyvíztisztító telep 
építését irányozzuk elő 90,0 m³/d tisztító kapacitással.   

A szennyvíztisztító telep tervezett kapacitása: 90 LE 

A szennyvíztisztítására és elhelyezésére két változat vizsgálatát javasoljuk: 

I. sz. változat: Nyárfás szennyvíztisztítás és elhelyezés. 

                    Az I. változat elvi vízjogi engedélyezési tervek elkészültek. 

II. sz. változat: A Malom patak bal partján építendő biológiai szennyvíztisztító telep. 
A szennyvíztisztítás technológiai folyamata: 

- mechanikai tisztító egység, rács- osztóműtárgy 
- kombinált műtárgy biológiai tisztításra:- oxikus anoxikus medence  
- utóülepítő medence 
- fertőtlenítő 
- iszapsűrítő, iszapvíztelenítő 

Felszíni- és csapadékvíz-elvezetés 

A területre hulló, lefolyásra kerülő csapadékvíz befogadója a település keleti oldalán húzódó 
Malom patak és mellékága. 
A befogadók mindkét oldalán 6,0-6,0 m-es sávot szabadon kell tartani. 

A település úthálózatának jelentős része egy korábbi egységes koncepció szerint beton burkolatú 
csésze szelvénnyel épült, nélkülözve az út menti árokhálózatot. Az ily módon kiépített utakat 
elsőként árokhálózattal mentesíteni kell a csapadéktól, felújítás, átépítés esetén a 
keresztszelvény átalakítása szükséges. 

Villamosenergia-ellátás 

Györköny és környékének villamosenergia-ellátása 20 kV-os feszültségszintű középfeszültségű 
elosztóhálózati vezetékrendszerrel a Paksi 120/20 kV-os DÉDÁSZ alállomástól csatlakozó 20 kV-
os gerincvezetékről kiépített györkönyi ágvezetékkel történik. 
A fejlesztési területek többlet energiaigénye 485 kW, melynek szolgáltatásához a terhelési 
súlypontok közelében új 20/0,4 kV-os transzformátorállomás telepítése szükséges és a Fő 
utcában meglévő két, FOTR, illetve VOTR jelű transzformátorállomás bővítését (bontását és 
átépítését) kell elvégezni. 

A felépítendő lakóépületek és a kialakítandó lakóterületek villamosenergia-ellátására tervünk 
szerint a tervezett új, vagy a bővítésre kerülő transzformátorállomások szekunder kapcsoló 
berendezéseitől kisfeszültségű, szigetelt, szabadvezeték hálózatokat kell kiépíteni földkábeles 
kitáplálásokkal, a tervezett új lakóépületek részére a fogyasztói csatlakozások ugyancsak 
légkábeles kivitelben építhetők ki. 



A közvilágítási hálózat a fejlesztési területre történő továbbvitele a kisfeszültségű hálózattal közös 
oszlopsorra szerelten szükséges. 

Földgázellátás 

A vizsgált terület földgázellátási táppontja a térségi 8 bar-os nagyközépnyomású gázvezetékre 
csatlakozó györkönyi 8/4 bar-os körzeti gáznyomás-szabályozó. 

A fejlesztés által igényelt többlet földgáz 210 Nm3/ó. Ez a földgázigény szolgáltatásához a 
györkönyi középnyomású gerincvezetékről vagy róla csatlakoztatott, illetve az innen kiépítendő új 
középnyomású gázvezeték hálózatokkal történhet a közvetlen fogyasztói földgázellátás. 



MELLÉKLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Györköny község 103/2005. (XII. 25.) számú KT határozatával jóváhagyott   
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET MÓDOSÍTÓ TERVLAPOK: 













…………./2008. (……..) számú ÖK rendelete 
Györköny Község Helyi Építési Szabályzatról1 szóló 

7/2005.(XII.23.) Ö.r. számú rendeletének módosításáról 

Györköny Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított 
- 1990. évi LXV. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Építési törvény) felhatalmazása alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

 

1. § 

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt értelmezendő és alkalmazandó: 

a) Györköny község 7/2005.(XII.23.) Ö.r. számú rendeletével jóváhagyott szabályozási 
tervét módosító tervlapok: 

1. A településtől délre fekvő ipari terület átminősítése kereskedelmi, szolgáltató területbe 

2. Tervezett szennyvíztisztító telep technológiától függő két alternatív helyének kijelölése 

3. Pincefalu szabályozásának módosítása 

4. A településtől délre fekvő tervezett szélerőmű transzformátor állomás területének 
lehatárolása 

5. Fő utca menti kertvárosias lakóterület kijelölése 

b) Györköny község 7/2005.(XII.23.) Ö.r. számú rendeletének 6. számú „Pincefalu jellemző 
homlokzati nyílásrendje, építészeti elemei” című melléklete. 

 (2) Az Alaprendelet 1. § /2/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/2/ A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) csak a mellékelt belterületi (SZT1) M=1:2000 
méretarányú és külterületi (SZT2) M=1:4000, valamint az azt módosító, Meridián Kft által 
2127/2008. munkaszámon készített - állami földmérési alaptérkép felhasználásával készült - 
Szabályozási Tervvel együtt alkalmazható.” 

(3) Az Alaprendelet 1. § /3/ bekezdése a következő új 6. ponttal egészül ki: 
„ 6. sz. melléklet: Pincefalu jellemző homlokzati nyílásrendje, építészeti elemei” 

 
2. § 
(1) Az Alaprendelet 4. § /20/ bekezdése a következők szerint módosul: 

„ /20/ A csatornahálózat kiépítéséig az OTÉK 47. §-a  figyelembevételével adható ki építési 
engedély.” 

 
3. § 
(1) Az Alaprendelet a következő 6/A. §-sal és az ezt megelőző alcímmel egészül ki: 

„Kertvárosias lakóterület 
6/A. § 

 
/1/ Kertvárosias lakóterületbe tartozik a Szabályozási terven Lke jellel szabályozott 
területfelhasználási egység, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5 m 
építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

/2/ A kertvárosias lakóterületen a /4/ és az /5/ bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az 
OTÉK 13. § (2) és (3) bekezdésben felsoroltak közül elhelyezhető: 

                                                      
1 Továbbiakban Alaprendelet 



- legfeljebb 4 lakásos lakóépület; 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
- egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület. 
/3/ A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével 
kivételesen elhelyezhető: 
- legfeljebb 6 lakásos lakóépület; 
- sportépítmény. 
/4/ Az övezet építési telkein kivételesen sem helyezhető el: 
- Üzemanyagtöltő állomás; 
- valamint az OTÉK 13. § (4) bekezdésében felsorolt építmények. 
/5/ A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási 
és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

 
AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti jele 
beépítés 

módja 

Legkisebb 
kialakítható 
területe (m2) 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

építmények 
legnagyobb 
építmény-

á

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

Lke-1 Z 1000 30 5 50 
Z – zártsorú beépítési mód 
 
/6/ Az övezet építési telkein legfeljebb 4 férőhelyes gépjármű tároló alakítható ki önálló 
épületben, az ezen felül szükséges járműtároló helyet a fő rendeltetés szerinti épülettel egy 
tömegben kell kialakítani. 

/7/ Gépjárműtároló a telek közterület felőli határától számított 5 méteren belül nem helyezhető 
el. 

/8/ Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló 
épületként: 
- gépjárműtároló 
- háztartással kapcsolatos tárolóépület 
- barkács műhely 
- műterem 
- a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye 
- kereskedelmi, szolgáltató épület  
/9/ A kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 
- közmű-becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, max. 1 m2 alapterülettel) 
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel, max. 2 m2 felülettel) 
- kerti építmény (szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél 
nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, -napkollektor, épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna, zászlótartó oszlop. 
/10/ Az övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek nem 
helyezhetők el. 

/11/ Az övezet építési telkeinek közterület felöli telekhatárán legfeljebb 1,6 m magas, áttört 
kerítés létesíthető.” 

 

4. § 

(1) Az Alaprendelet 7. § /4/ bekezdése a következők szerint módosul: 



„/1/ A településközpont vegyes terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti 

jele 
beépítés 

módja 
Legkisebb 
kialakítható 
területe (m2) 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

építmények 
legnagyobb 
építmény-

á ( )

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

Vt1 0 600* 35 4,5 40 
Vt2 0 600* 35 4,5 40 

O - oldalhatáron álló beépítés 

* Műemléki környezetben lévő telkek esetében a legkisebb kialakítható telekméret 900 m2” 

 

5. § 

(1) Az Alaprendelet 8. § /5/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/5/ A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti 

jele 
beépítés 

módja 
legkisebb 

területe m2 
legnagyobb 

beépítettsége % 
építmények 
legnagyobb 
építmény-

magassága (m) 

minimális 
zöldfelületi aránya 

% 

Gksz1 SZ 5000 50 7,5 30 
Gksz2 SZ K 30 4,5 40 
Gksz3 SZ 2500 30 6,0 40 
Gksz4 SZ 2500 20 4,5 50 

SZ - szabadonálló beépítés 
K - kialakult állapot „ 

 

6. § 

(1) Az Alaprendelet 14. § /3/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/3/ A különleges terület (pincefalu terület) építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti 

jele 
beépítés 

módja 
legkisebb 

területe m2 
legnagyobb 

beépítettsége %
építmények 
legnagyobb 
építmény-

magassága (m) 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

K-pf1 U E E 3,0 0 
K-pf2 O 1200 20 4,5 80 

U -úszótelkes beépítés 
E -Egyedileg szabályozandó, csak a korábbi pince helyére, annak alaprajzi kontúrjára építhető új pince 
0 -Oldalhatáron álló beépítés 
K -kialakult állapot” 

(2) Az Alaprendelet 14. § /9/ bekezdése törlésre kerül: 
„/9/ Az övezetben új présház a meglévő épületek által meghatározott építési vonalban 
foghíjként, illetve az építési vonal meghosszabbításába, kizárólag korábbi présház helyére, 
lyukpincéhez igazodva építhető, már kiszabályozott úszótelken. „ 

(3) Az Alaprendelet 14. § a következő új rendelkezésekkel egészül ki: 



„/13/ A K-pf1 övezetben legfeljebb 20 épületnek közös zárt szennyvízgyűjtő akna alakítható ki. 
/14/ Az övezetben legfeljebb 20 épületnek mellékhelyiség (L. OTÉK 1. sz. mellékletét) számára 
közös épület alakítható ki, amely kialakítható földbe süllyesztve vagy térszín feletti 
építményben. 
/15/ A K-pf1 övezetben közterületen legfeljebb 800 m2 össz alapterületű, 4,5 méteres 
megengedett építménymagasságú közösségi szórakoztató létesítmények helyezhetők el.” 

 

7. § 

(1) Az Alaprendelet 15. § a következő új bekezdésekkel egészül ki: 
„/2/ A szennyvíz elhelyezésére és tisztítására kettő alternatíva került kijelölésre: I. számú 
változat –nyárfás szennyvíztisztító telep, II. számú változat –biológiai szennyvíztisztító telep 
/3/ A K-szt1 építési övezetben nyárfás szennyvíztisztító telep alakítható ki. (I. számú változat) 
OTÉK szerinti minimális védőtávolsága 1000 m. 
/4/ A K-szt2 építési övezetben biológiai szennyvíztisztító telep alakítható ki. (II. számú változat) 
OTÉK szerinti minimális védőtávolsága 300 m.” 

(2) Az Alaprendelet 15. § /2/ bekezdésének számozása /5/, az Alaprendelet 15. § /3/ 
bekezdésének számozása /6/ bekezdésre változik. 

(3) Az Alaprendelet 15. § a következő új rendelkezésekkel egészül ki: 
„/7/ A nyárfás szennyvíztisztító telep megvalósítását követően a K-szt2 építési övezetbe sorolt 
terület Má1-N övezetbe kerül, az arra meghatározott előírások érvényesek. 
/8/ A biológiai szennyvíztisztító telep megvalósítását követően a K-szt1 építési övezetbe sorolt 
terület Má3 övezetbe kerül, az arra meghatározott előírások érvényesek.” 

 

8. § 

(1) Az Alaprendelet 20. § /4/ bekezdését jelen rendelet hatályon kívül helyezi: 
/4/ A 036/2 hrsz -ú földrészlet a nyárfás szennyvíztisztító kijelölt helyszíne. A tereprendezés és 
a növénytelepítés a technológia előírások szerint elvégezhető. 

 

9. § 

(1) Az Alaprendelet 27. § /3/ bekezdését jelen rendelet hatályon kívül helyezi: 
/3/ A szennyvízszikkasztásra alkalmas altalaj meglétét szakvéleménnyel kell igazolni, s ezt az 
építési engedélyhez csatolni kell. 

 

10. § 

(1) Az Alaprendelet 34. § /1/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/1/ Györköny területén a külön jogszabály (Helyi értékvédelmi rendelet melléklete) szerinti terület 
helyi értékvédelmi terület.” 

 

11. § 

(1) Az Alaprendelet 35. § /1/ bekezdése a következők szerint módosul: 

„/1/ Györköny község területén a külön jogszabály (Helyi értékvédelmi rendelet melléklete) szerinti 
épületek és építmények helyi védelembe részesülnek.” 

(2) Az Alaprendelet 35. § /7/ bekezdését jelen rendelet hatályon kívül helyezi: 

„/7/ Helyi védett épület törlése és felvétele, illetve a helyi értékvédelmi terület határvonalának 



módosítása e rendelet 2. § /2/ bekezdése alapján a rendelet módosítása nélkül is elvégezhető.” 

 

12. § 

(1) Az Alaprendelet 40. § /2/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/2/ K-pf2 övezetben a telek 20%-a építhető be.” 

(2) Az Alaprendelet 40. § /5/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/5/ K-pf1 övezetben az új épület építménymagassága 3,0 m lehet, de homlokzatmagassága 
(Id. Fogalommagyarázat) sehol sem haladhatja meg a 3,20 métert.  
Irányadónak a szomszédos épületek építménymagasságát kell alapul venni úgy, hogy az új 
épület építménymagassága max.30 cm-rel térhet el a szomszédos (környező) épületekétől.” 

 

13. § 

(1) Az Alaprendelet 41. § /1/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/1/ A pincefalu helyi védett területén új épület vagy meglévő átalakítása, felújítása az alább 
felsorolt helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető (L. még 
6. számú mellékletet): 

Szerkezet: hagyományos építőanyag (vályog, égetett tégla, vert fal) 
Nyílászárók: fa, 
Tető: szimmetrikus, kontyolás nélküli nyeregtető, az építési vonalra merőleges 
 tetőgerinccel hajlásszöge: 40-45°,  
 héjalása nád, mázatlan tetőcserép, szabvány szürke pala 
Homlokzat:  vakolt, meszelt, tégla arhitekturás  
Lépcsők: fa, tégla 
 Alaprajzi elrendezése: egyenes karú” 

(2) Az Alaprendelet 41. § /3/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/3/ A K-pf1 övezetben tetőtéri ablak nem alakítható ki.” 

(3) Az Alaprendelet 41. § a következő új rendelkezésekkel egészül ki: 
„/8/ A K-pf-1 övezetben lévő épületeken kémény, homlokzati égéstermék-kivezető nem 
létesíthető.  
/9/ A pincefalu területén lévő épületeken mesterséges szellőztetés  (klíma) berendezései, 
szerelvényei, valamint minden egyéb közmű-létesítmény és berendezés  külső épület elemen 
nem, kizárólag a padlástérben helyezhető el, kivéve a különálló mellékhelyiségeket magába 
foglaló, földbe süllyesztett építményt . 
/10/ A K-pf1 övezetben az épületeken 1 db külső lámpa helyezhető el a bejárati ajtó fölött, 
amelyet a képviselőtestület illetékes bizottságával egyeztetni kell. 
/11/ A K-pf1 övezetben kialakítható mellékhelyiségeket magába foglaló épület 
a) földbe süllyesztett kialakítása esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: 

Mérete: meglévő legnagyobb présház alaprajzi méreténél nem lehet nagyobb 
Megjelenés:  a terepszint fölé csak a bejárati ajtó homlokzata emelkedhet, amelyet 
egyenes záródású, fa nyílásokkal, egyszerű felületkezeléssel kell kialakítani.  
 Az épületeket egységes homlokzattal kell kialakítani. 
Szerkezet:  a látható elemek esetében égetett tégla, vert fal  

b) terepszint feletti épület kialakítása esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: 
Mérete: meglévő legnagyobb présház alaprajzi méreténél nem lehet nagyobb 
Megjelenés:   egyenes záródású, fa nyílásokkal, egyszerű felületkezeléssel kell 
kialakítani.  
 Az épületeket egységes homlokzattal kell kialakítani. 
Szerkezet:  a látható elemek esetében hagyományos építőanyagok 
Tető és homlokzat: L. 41. § /1/ bekezdését” 



 

14. § 

(1) Az Alaprendelet 42. § /2/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/2/ A K-pf1 övezetben lévő épületek oromhomlokzatán egy ajtó, hátsó homlokzatán egy 
padlástéri bejáró létesíthető.” 

(2) Az Alaprendelet 42. § /7/ bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
„/7/ Az épület oldalfalán homlokzatonként kizárólag 1 db 30x30 cm nyílófelületű szellőzőablak 
és 1 db 15x15 cm méretű szellőzőrács helyezhető el.” 

(3) Az Alaprendelet 42. § a következő új rendelkezéssel egészül ki: 
„/8/ Hátsó homlokzaton padlástéri ajtó és legfeljebb 2 db 20x20 cm szellőzőnyílás alakítható ki. 
A padlástéri ajtó maximális mérete: 85 x 200 cm lehet, kialakítása kizárólag egyszárnyú, 
elhelyezése az épület hossztengelyéhez igazodóan történhet. A szellőzőnyílások elhelyezése 
esetén kizárólag tengelyesen szimmetrikus homlokzat alakítható ki.” 

 

15. § 

(1) Az Alaprendelet 43. § /2/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/2/ Az épület a külső terephez lépcsővel nem csatlakozhat, kivéve a hátsó homlokzatot, ahol a 
padlástérre való feljutáshoz (a 41. §-ban meghatározott módon) lépcső, tereplépcső 
létesíthető.” 

(2) Az Alaprendelet 43. § /4/ bekezdése a következők szerint módosul: 
„/4/ Az oromfal anyaga lehet: falazott, a homlokzattal megegyező homlokzatképzésű, paticsfal, 
illetve deszka.” 

 

16. § 

(1) Az Alaprendelet 44. § a következő új rendelkezéssel egészül ki: 
„/2/ A Pincefalu közterületein az önkormányzat képviselő-testületének tulajdonosi 
hozzájárulása szükséges:  
- présházhoz kapcsolódó létra, lépcső kialakításához 
- közterületi berendezések (pad, asztal, lámpa stb) elhelyezéséhez.”  

 

17. § 

(1) Az Alaprendelet 46. § /3/ és /4/ bekezdését jelen rendelet hatályon kívül helyezi: 
„/3/ Közterületen pavilon, árusító fülke csak építési hatósági engedély alapján helyezhető el.  
/4/ Önálló építmények, köztárgyak (óra, zászlórúd, szobor stb.) csak építési hatósági engedély 
alapján helyezhető el.” 

 

18. § 

(1) Az Alaprendelet 48. § /1/ bekezdését jelen rendelet hatályon kívül helyezi: 
„/1/ A beépítésre szánt területeken új létesítmények kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha 
a szennyvizek közcsatornába történő bekötése biztosított. Káros és veszélyes anyagokat 
tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem vezethetők. Oda kizárólag a 28/2004. (XII.25.) 
KvVM rendelet 1. sz. melléklet I. részében megállapított határértékeknek megfelelő szennyvizek 
vezethetők.” 

 

19. § 



(1) Az Alaprendelet 3. számú melléklete /Művi értékvédelem – Helyi védelem/ jelen rendelet 
hatályba lépésével törlésre kerül. 

(2) Az Alaprendelet 5. számú mellékletének /Beültetési kötelezettséggel terhelt területek/ utolsó 
mondata jelen rendelet hatályba lépésével törlésre kerül.: 

„Beültetési kötelezettség terheli külterületen a tervezett szennyvíz-tisztító teleptől délre 
található területsávot a 036/2 és a 037 hrsz-ú területeken.” 

 
 
Záró rendelkezések  

20. § 
(1) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik. 
 
 
Györköny, 2008……………………... 
  
 
  
 polgármester körjegyző 
 



MELLÉKLETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Györköny község 7/2005.(XII.23.) Ö.r. számú rendeletével jóváhagyott  

szabályozási tervét módosító tervlapok: 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Györköny község 7/2005.(XII.23.) Ö.r. számú rendeletének 6. számú „Pincefalu 
jellemző homlokzati nyílásrendje, építészeti elemei” című melléklete: 



Pincefalu jellemző présház-homlokzatai  6. számú melléklet  1. 
 
 

       
 

       
 

       



Pincefalu-jellegzetes építészeti elemek 2. 
 

          
 

          
 

           
  

       


