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ELŐZMÉNYEK

1.1 A területre vonatkozó érvényes rendezési tervi elhatározások
Nádasd község településfejlesztési koncepcióját 2007 augusztusában, településszerkezeti és
szabályozási tervét, valamint helyi építési szabályzatát 2010 májusában fogadta el a képviselőtestület.
Az azóta eltelt időben 8 alkalommal módosították. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű 2011 évben
a 86. és 76.sz. főutak elkerülő szakaszának átvezetése volt.
1.2 A felülvizsgálat célja és indoklása
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 45. § (1) szerint a 2012. december 31-én hatályban lévő,
valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019.
december 31-ig alkalmazható.
További szükséges módosítások is körvonalazódtak, ezekről a képviselő-testület határozott.
A véleményezési szakaszban az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/2019 iktatószámú véleményében
felhívta a figyelmet a MaTrT 90.§.(1a) bekezdésére, miszerint a települési önkormányzat választhat,
hogy az OTrT vagy a MaTrT területfelhasználási és övezeti szabályait kívánja-e alkalmazni. Továbbá
a 91.§.(2) bekezdése szerint a településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig a MaTrT-nek
való megfelelés szempontjából felül kell vizsgálni.
A települési önkormányzat a MaTrT szerinti kidolgozás mellett döntött.
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1.3 A dokumentáció összeállításának szerkesztési elve
A határozatok területfelhasználási változással járó tételeit számozással láttuk el. A következő
fejezetekben a számokat zárójelben közöljük.
A településszerkezeti terven a módosuló területeken számozás van a szöveges leírással való
azonosítás érdekében.
A csak a helyi építési szabályzat változásával járó tételek nem kaptak számot.
A véleményezési anyag szakági munkarészei kidolgozásának megindulásával derült rá fény, hogy a
12/2019.(II.26.)sz. határozat 1/g és 1/h pontjai NATURA 2000 alá tartoznak, ott, az előbbi esetében
az erdő megszüntetése, az utóbbi esetében pedig a belterületbe vonás nem lehetséges, ezért nem
valósulnak meg.
1.4 A beérkezett kérelmekről hozott határozatokban foglaltakból adódóan a
településrendezési eszközök változása a jelenleg hatályos tervhez képest:
12/2019.(II.26.)sz. határozat
Beépítésre szánt területen belül a területfelhasználási besorolás, tehát a településszerkezeti és a
szabályozási terv is változik
(1) 1/b A volt vasúthoz tartozó telkek
(2) 1/c Az ÁFÉSZ bolt (Petőfi utca) mögötti telkek
(3) 2/e 89/6hrsz. Sipos Béla utca
Beépítésre szánt területen belül az építési övezeti besorolás, a szabályozási terv változik
(4) 2/i A Dobó utcai telkeknél sorház helyett családi házas építési övezet alkalmazása
Belterületbe vonást igényel, a területfelhasználási besorolás, a településszerkezeti és a szabályozási
terv is változik
(5) 1/a A Petőfi Sándor utca déli végének nyugati oldala
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(6) 1/f A szeszfőzde és Ady Endre u. közötti terület
Az állami főépítész véleményezési szakaszban adott véleményét figyelembe véve az önkormányzat
elállt a kérdéses terület mezőgazdasági célú gazdasági területté fejlesztésétől. A továbbiakban a
dokumentációban nem szerepel.
(7) 2/a A Bajcsy-Zsilinszky utca középső szakasza mellett délen fekvő telekrész

(15) A volt kavicsbánya területén napelempark létesítése (A területfelhasználási besorolás nem, csak
az övezet változik.)
A Szent Márton turista út megjelenítése a településrendezési terven.
Jelképesen, pöttyözött vonallal a településszerkezeti terven lesz ábrázolva.

Az állami főépítész véleményezési szakaszban adott véleményét figyelembe véve az önkormányzat
elállt a kérdéses terület lakóterületi fejlesztésétől. A továbbiakban a dokumentációban nem szerepel.
(8) 2/b A Táncsics Mihály utca déli végének nyugati oldalán fekvő telekrészek
(9) 1/d Az elkerülő út 76-86sz. utak körforgalmi csomópontja melletti területek

1.6 Az előzetes tájékoztatási szakasz során kért változtatás
(16) A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya adatszolgáltatása szerint 0411/2 hrsz.-ú
ingatlan az OTrT-ben honvédelmi terület övezetbe van sorolva. A településrendezési eszközökben
különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, vagy honvédelmi erdő területfelhasználásba kell
sorolni.
A természetvédelmi területen lévő erdőrész honvédelmi erdő besorolásba kerül, a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv változik.

Az állami főépítész véleményezési szakaszban adott véleményét figyelembe véve az önkormányzat
elállt a kérdéses terület egyéb ipari gazdasági területté fejlesztésétől. A továbbiakban a
dokumentációban nem szerepel.
Beépítésre nem szánt területen a területfelhasználási besorolás, a településszerkezeti és a
szabályozási terv is változik
(10) 3 A Cseresznyés hegyen lévő telkek jelenlegi használatuknak megfelelő kertes mezőgazdasági
területbe kerülnek át
13/2019.(II.26.)sz. határozat
(11) A Dobó-Kossuth-Petőfi-Vasúti út tömbbelsőben a feltáró közutat, gyalogutat és közkertet nem
kell továbbra is fenntartani, visszakerülnek falusias lakóterületbe.
10/2019.(II.26.)sz. határozat
(12) A hegyhátsáli összekötő út keleti szakaszával északon határos területen a területfelhasználási
besorolás, a településszerkezeti és a szabályozási terv is változik
11/2019.(II.26.)sz.határozat
A helyi építési szabályzat változik.
14/2019.(II.26.)sz. határozat
A helyi építési szabályzat változik.
15/2019.(II.26.) sz. határozat
A helyi építési szabályzat változik.
1.5 Az önkormányzat változtatási igénye
Beépítésre nem szánt területen a területfelhasználási besorolás, a településszerkezeti és a
szabályozási terv is változik
(13) Az elkerülő út mellett a korábbi tervben kijelölt tartalék gazdasági kereskedelmi szolgáltató
területek elhagyása, visszakerülnek általános mezőgazdasági területbe
(14) Az elkerülő út községtől délre eső szakasza mellett zajvédő céllal erdősáv kijelölése

1.7 A végső szakmai véleményezés szakaszban az állami főépítész tekintettel az elhagyott
módosítási elemek következtében történt jelentősebb területfelhasználási módosulásokra egyeztető
tárgyalást hívott össze. Ezt követően adta meg záró szakmai véleményét.
A Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság tervező rendelkezésére bocsátotta a nagyvízi meder
Nádasd települést érintő informatikai állományát, amely a tervlapokra rá lett vezetve.
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2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
2.1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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2.2 NÁDASD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA
A 15/2020.(III.04.) számú Képviselő-testületi határozat 1.sz. melléklete
2.21 A területfelhasználás
A településszerkezeti terv megkülönböztet:
Beépítésre szánt területen belül:
− falusias lakó-,
− településközpont vegyes,− kereskedelmi szolgáltató gazdasági és
− különleges területet
Beépítésre nem szánt területen belül:
− közúti közlekedési
− kötöttpályás közlekedési
− önálló közműelhelyezési-,
− zöld-,
− védelmi és védett erdő
− gazdasági erdő-,
− kertes mezőgazdasági-,
− általános mezőgazdasági-,
− gyepgazdálkodású mezőgazdasági
− vízgazdálkodási és
− különleges beépítésre nem szánt területet.
2.22 Tájrendezés és természetvédelem
Általános tájvédelmi és természetvédelmi szempontból cél a komplex természet-, táj- és
tájképvédelem megvalósítása. Az érintett területen így a következőkre kell hangsúlyt fektetni:
- a kedvező tájképi adottságok, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére,
- az országos és megyei szintű övezeti előírások érvényesítésére,
- az új területhasználatok létesítményeinek tájbaillesztésére,
- a fenntartható területhasználat és az ökologikus szemléletű megoldások előtérbe
helyezésére,
- meglévő természeti értékek, rendszerek, tájértékek megőrzésére,
- a biotóphálózat (helyi ökológiai hálózat) bővítésére,
- a biológiai aktivitási érték szintentartására vagy növelésére,
- a kül- és belterületi zöldfelületek kapcsolatának megtartására, fejlesztésére,
- a látvány és egyéb károsító hatások, területhasználatból eredő konfliktusok megszüntetése,
mérséklése.
- Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék megőrzése érdekében a területükön olyan tevékenység folytatható, amely
fennmaradásukat nem veszélyezteti, állapotukat károsan nem befolyásolja.
2.23 Zöldfelületi rendszer
A meglévő zöldterületek fejlesztése, jobb kihasználására való törekvés illetve új megfelelő nagyságú
és funkcionális tagolódású közkertek, közparkok létrehozása a cél. A közparkok (Zkp) - 1 ha-nál
nagyobb zöldterületek - rendeltetése az, hogy a lakosság számára szabadon elérhető módon
biztosítsa a napi és a hétvégi szabadidő szabadban való eltöltésének kedvező feltételeit a
településen belül. Több korosztály, többféle szabadidős tevékenysége (pihenés, sportolás,
szórakozás, művelődés, játék, stb.) számára kell, hogy helyet adjon. A közkertek (Zkk) a
közparkokhoz hasonló funkciókat, vagy annak egy részfunkcióját látják el, de a közparknál kisebb
területűek.
2.24 Örökségvédelem
A módosítások nyilvántartott régészeti lelőhelyeket nem érintenek. Nádasd községben műemléki
védelem alatt álló terület, épület, építmény nincs.
Helyi egyedi védelem alatt álló épületek:
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Belterületen
− Rk. templom (1898) és rotunda, 373hrsz.
− Plébánia épülete, Kossuth L. u.112; 516/1hrsz.
− Intéző lakás, volt Batthyány-Strattmann kúria, ma Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos
u. 101.
− Evangélikus imaház és lelkészlakás, Kossuth Lajos u. 66.604/1hrsz.
− Major épület, Hegyhátsáli út 3. 160 hrsz
− Vasútállomás 798/5hrsz
− Kossuth Lajos u 166, 420hrsz
− Táncsics M. u 16, 184hrsz
− Temető u.12, 363hrsz
Külterületen
− Batthyány pince 0188/1hrsz
− Borona-ház (hrsz.: 2036/1) Várhegyen található
Világi és vallási emlékek:
− Feszületek bel- és külterületen
Kossuth Lajos utca, 696hrsz
Petőfi Sándor utca, 786hrsz
Kossuth Lajos utca , 516/1 hrsz előtt
Templomkertben állított emlékek
Cserhegyen két fémkereszt az 1198hrsz út mellett
Ácsolt kereszt a Németfalusi részen , 1828/4hrsz
− Szűz Mária kápolna a Táborhegyen
− Erzsébet emlékmű - Milleniumi emlékmű és emlékpark
A jelentősebb változtatási szándékok a történeti településmagot nem érintik. A helyi védelem alatt
álló építményekkel és környezetükkel kapcsolatosan megkívánt, igényes fejlesztést a településképi
rendelet fogalmazza meg.
2.25 Közlekedés
Közúti közlekedés:
A község közigazgatási területén a közelmúltban megvalósult, és forgalomba helyezett országos
főutak korrekciós szakaszain a telekalakítási eljárások lezárultak. A szabályozási tervlapon a
szabályozási vonalakat a közlekedési területek külső telekhatáraihoz kell igazítotani.
A tervezési terület közlekedési hierarchiáját a szerkezeti tervlap tartalmazza.
Vasúti közlekedés:
A településen áthaladó vasútvonal jelenleg nem működik. A területrendezési tervekben nem szerepel
olyan irányú fejlesztés, amely bővítését irányozza elő. A vasút üzemeltetője távlati elképzeléseiről
nem nyilatkozott.
Közösségi közlekedés:
Az autóbusz megállóhelyek elérhetőségét az autóbusz-útvonalakon maximum 500 m-ben kell
meghatározni. A településen belül tervezett lakóövezet fejlesztések további autóbusz megállóhelyek
kialakítását nem igénylik.

Kerékpáros közlekedés:
A községben a hiányzó kerékpárutak megvalósítása indokolt, melyet azok területrendezési
tervekben meghatározott hierarchikus funkciója is megalapoz — részei a térségi törzshálózatnak. A
rendszer bővítése ezután a helyi kerékpáros nyomvonalak kiépítésével folytatódhat.
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A magasabb rendű területrendezési tervekben előirányozott kerékpáros nyomvonalakat a
szabályozási és szerkezeti tervbe adaptálni kell.
Gyalogos közlekedés:
A meglévő utaknál és a tervezetteknél is (kivéve egyoldali beépítés esetén) az útburkolat mindkét
oldalán gyalogjárda kialakítását javasolt.
Parkolás:
A közintézmények, és egyéb forgalomvonzó objektumok (temető, közösségi ház, üzletek) környékén
a gépjárművek elhelyezése jelenleg csak részben megoldott. A jelenlegi igények kiszolgálására,
későbbi bővítések lehetőségének megteremtésére helyet kell biztosítotani a közutak területén, és
önálló egységekben a település központjában, a templom, a közintézmények, a kereskedelmi,
továbbá egyéb releváns létesítmények környezetében.
2.26 Közműellátás
Nádasd község közműellátása teljeskörűen megoldott.
A fejlesztési területek a meglévő közművekről elláthatók, ahol szükséges rövidebb kiegészítő
szakaszok építésével. Az elkerülő út 76-86sz. körforgalmi csomópont melletti területek kívül esnek
az előbbiekben leírt ellátott területen, ott a teljes közműellátás kiépítésével kell számolni.
2.27 Környezetvédelem
A környezeti vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a tervben foglalt tervi elemek, előírások
és javaslatok a környezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket
(táj, település, ökológiai rendszer) érő, a tervezett fejlesztések negatív környezeti hatásainak
lehetőség szerinti csökkentését, a táji, természeti értékek védelmét kívánják biztosítani.
2.28 Védősávok
A 86 sz. főút és a 76 sz. főút az országos főúthálózat részei, védőtávolságuk külterületen az
úttengelytől számolva 100-100 m.
A 7446 jelű Hegyhátsál - Csákánydoroszló összekötő út, a 7447 jelű Nádasd - Felsőjánosfa
összekötő út és a 74167 jelű Daraboshegyi bekötő út az országos mellékút hálózat részei,
védőtávolságuk külterületen az úttengelytől számolva 50-50 m.
A 22. sz. vasútvonal ( jelenleg üzemen kívül) védőtávolsága tengelytől számítva 50-50m.
A Nádasdi patak védőtávolsága 6,0 m.
2.29 Korlátozások
- A természetközeli vízfolyások 50mes parti sávjában környezetkímélő gazdálkodást kell folytatni.
- Táj és természetvédelmi elemek, területek, ahol a vonatkozó országos rendeletek szerint kell
eljárni:
Országos jelentőségű természetvédelmi terület
Őrségi Nemzeti Park területébe tartozik a Halogy felé vezető út és a 86. sz. főút régi, falun átvezető
nyomvonala által határolt terület.
NATURA 2000 hálózat területei
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről – alapján az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén, Nádasd igazgatási területén az alábbi Natura 2000-es területek vannak
nyilvántartva:
Különleges madárvédelmi területek, Őrség (HUON10001):
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek, Őrség (HUON20018):
Ramsari területek
Ex lege védett lápok is találhatók Nádasd igazgatási területén.
- Kulturális örökségvédelmi elemek,
A helyi védelemre érdemes épületekről és objektumokról és azokkal kapcsolatos eljárásokról a
község településképi rendelete rendelkezik
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- Egyéb korlátozó elemek.
Az igazgatási terület északi része a Rába folyó nagyvízi medrével érintett, amelyen belül termőföld
más célú hasznosításának megvalósítása, a művelési ág megváltoztatása, valamint építménynek a
nagyvízi mederben történő elhelyezése csak az országosan hatályos jogszabályoknak megfelelően
lehetséges.
2.210 Változások (Beavatkozások)
Beépítésre szánt területeken:
(1) A volt vasúthoz tartozó telkek
Közlekedési területből kereskedelmi - szolgáltató területfelhasználásba kerülnek át
(2) Az ÁFÉSZ bolt (Petőfi utca) mögötti telkek
Településközpont vegyes területfelhasználásból kereskedelmi - szolgáltató területfelhasználásba
kerülnek át
(3) 89/6hrsz. Sipos Béla utca volt játszótér
A Sipos Béla utca déli kiszélesedő része közlekedési területből kereskedelmi - szolgáltató
területfelhasználásba kerül át.
A Sipos Béla utca északi irányban meg lett hosszabbítva.
Az úthosszabítás területe falusias lakóterületből közlekedési területbe kerül át.
(11) Vasúti utca-Kossuth Lajos utca- Dobó István utca közötti tömbbelső
A jelenleg hatályos terv szerinti tömbbelső feltárás megszűnik.
Megszűnik a közlekedési területet képező Ifjuság utca folytatása mint tömbbelső feltáró út, valamint
a gyalogút és a közkertek, egyaránt falusias lakóterületbe lesznek átsorolva
Beépítésre nem szánt terület belterületbe vonásával
(5) A Petőfi Sándor utca déli végének nyugati oldala
Általános mezőgazdasági terület kereskedelmi - szolgáltató területfelhasználásba kerül át
(8) A Táncsics Mihály utca déli végének nyugati oldalán fekvő telekrészek
Kereskedelmi - szolgáltató területből lakóterület lesz.
Beépítésre nem szánt területeken:
(10) A Cseresznyés hegyen lévő 1619 és 1620, valamint az 1824-1627 hrsz telkek
Általános mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területbe kerülnek át
(12) A hegyhátsáli összekötő út keleti szakaszával északon határos nagykiterjedésű telek déli része
általános mezőgazdasági terület helyett különleges beépítésre nem szánt terület és védőerdő lesz.
(13) Az elkerülő út mellett a korábbi tervben kijelölt tartalék gazdasági kereskedelmi szolgáltató
területek elhagyása
Kereskedelmi szolgáltató területből általános mezőgazdasági terület és védőerdő lesz
(14) Az elkerülő út községtől délre eső szakasza mellett zajvédő céllal erdősáv létesítése
A hatályos tervben a Táncsics Mihály utca keleti oldaláról nyíló telkek végében lévő véderdő sáv
megszűnik, általános és gyepművelésű mezőgazdasági terület lesz.
Ehelyett a 86.sz. út elkerülő szakasza mellett a belterület felé eső oldalon a jelen szerkezeti terv
végig véderdő sávot jelöl. Az új véderdő általános mezőgazdasági és kereskedelmi szolgáltató
területből véderdő területfelhasználásba kerül át.
2.211 Ütemezés
I.Ütem:
A 10,11, 12 és 13 pontokban megfogalmazottak jelen terv hatályba lépését követően végrehajthatók.
A lakóterületek és gazdasági területek igény szerint kerülnek sorra.
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2.212 A település területi mérlege

Beépítésre szánt területek
Falusias lakóterület

Jelenlegi terület (ha)

Tervezett terület (ha)

129,16

133,59

Településközpont vegyes
terület
Kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület
Üdülőházas üdülőterület

9,57

9,16

35,19

15,97

1,68

1.68

Különleges terület

19,44

19,44

Beépítésre nem szánt területek
Közúti közlekedési terület

40,94

41,10

Közlekedést kiszolgáló terület

1,42

1,42

Önálló közműterület

1,47

1,47

Kötöttpályás közlekedési terület

17,57

17,57

Zöldterület

13,93

13,42

Védelmi és védett erdők

666,91

669,79

Gazdasági erdők

1308,64

1308,64

Kertes mezőgazdasági terület

139,88

142,68

Általános mezőgazdasági
terület szántó művelésű
Általános mezőgazdasági
terület, gyepgazdálkodású
Vízgazdálkodási terület

936,81

943,33

183,25

183,71

Különleges beépítésre nem
szánt terület
Összesen

10,89

10.89

43,25

54,21

3560

3560

2.2.13 A területrendezési tervvel való összhang igazolása
2018.évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről
2.sz.melléklet Az ország szerkezeti terve
Az ország szerkezeti terve szerint Nádasd község az alábbi országos területfelhasználási
kategóriákkal érintett
- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vízgazdálkodási térség
- Települési térség
Közlekedési hálózatok és egyedi építmények
- Főút (meglévő)
A települési térség növekszik, a déli oldalon kisebb lakóterülettel (8.sz. terület) bővül A lakóterület a
12.§.(1)bekezdés a) pontjában előírtak szerint csatlakozik a meglévő lakóterülethez.
A 86. út elkerülő szakasza mentén védőerdő sáv lett kijelölve.
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A véderdő területe 36 674m2, azaz 3,66ha.
A 86. és 76. sz. országos főutak az országos közlekedési infrastruktúra részei, továbbiakban is
megjelennek a településszerkezeti tervben.
Nádasd igazgatási területét érintő országos övezetek
3/1 melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Csak a magterület övezetével érintett, amely a települési terület az azt körülvevő sáv és a
kertművelésű területek kivételével az egész igazgatási területet lefedi.
A 25.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően új beépítésre szánt terület nem lett kijelölve a
magterület övezetében. Az északkeleti igazgatási határ melletti üdülőtábor, melynek egyharmad
területe benyúlik az ökológiai hálózat területébe, már a 2010-ben elfogadott településrendezési
eszközökben is üdülőházas üdülőterületként szerepel belterületi határvonallal körülvéve.
Meglévő és tervezett bányaterületet ezen övezeten kívüli földrészleteken jelöl a településszerkezeti
terv.
3/3 melléklet: Erdők övezete
A 29.§. előírása szerint az erdők övezetét a településrendezési eszközben legalább 95%-ban
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Az igazgatási terület alaptérképe meg lett jelenítve az ország erdő övezet térképéből a község
területének megfelelő nagyságú kivágaton, határait összevetve a szerkezeti terv erdőterületeivel a
95%-os előírás teljesül.
3/5 melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület által érintett települések
A rajzi melléklet az egész igazgatási területet jelöli, a 32.§.(1) bekezdésben írja elő, hogy a
településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésének megfelelően ábrázolni. A
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya előzetes adatszolgáltatásában megadta az érintett
ingatlan helyrajzi számát, amely erdők övezete által érintett, így a településrendezési eszközökben a
(2) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi célú erdőterület besorolást kapott.
A 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról
Nádasd az alábbiakkal érintett
3.számú melléklet Tájképvédelmi terület övezete
A belterületet és környékét, valamint a belterülettől keletre lévő kertes mezőgazdasági területet fedi
le.
A megalapozó vizsgálat 1/10 Táji természeti adottságok vizsgálata c. fejezete meghatározza a
tájjelleg megőrzendő elemeit, valamint a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
Az alátámasztó munkarészek 2.1.1 fejezete javaslatot tesz a tájhasználatra és a tájszerkezetre.
A község településképi rendelete 5.§.(4) bekezdése meghatározza a tájba illesztés követelményeit, a
6.§.(2) bekezdése pedig rendelkezik az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről.
Az igazgatási terület tájképvédelmi terület övezetével érintett részén meglévő és tervezett bányászati
tevékenységre szolgáló terület nincs.
4.számú melléklet Vízminőség védelmi terület övezete
Az 5.§.(2) pontjában előírtaknak megfelelően a település szabályozási terve kijelöli a vízvédelemmel
érintett területet, amely a nyugati közigazgatási határ mellett húzódó kisméretű sáv kivételével az
egész igazgatási területet lefedi.
A helyi Építési szabályzat 2.§.(5) bekezdése rendelkezik a vízvédelem szabályairól.
Vas megye területrendezési terve
Vas megye területrendezési tervének módosítása jelenleg folyamatban van, tehát nem áll
összhangban a 2018.évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvénnyel. A törvény 91.§- a rendelkezik a településrendezési
eszközök ilyen esetben történő készítéséről.

NÁDASD KÖZSÉG

Vas Megye hatályos területrendezési terve rendeletének 3.számú táblázatos melléklete szerint
Nádasd az alábbi térségi övezetekkel érintett:
- magterület övezete
- ökológiai folyosó övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete
- erdőtelepítésre alkalmas területek övezete
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
- nagyvízi meder övezete
- vízeróziónak kitett terület övezete
A hatályos megyei terv Nádasd igazgatási területének északi részén ökológiai folyosót jelöl, azonban
a MaTrT azt is magterület övezetébe sorolja.
Az igazgatási terület északi része nagyvízi mederrel érintett, a MaTrT ezt nem tartalmazza.
A 91.§.(1) bekezdés d) pontja szerint ilyen esetekben a MaTrT-t kell figyelembe venni.
A 91.§.c) pontja szerint a megyei tervben alkalmazott vízeróziónak kitett terület övezetét, mivel ezt a
MaTrT és az MvM rendelet sem tartalmazza azt a településrendezési eszközöknél nem kell
alkalmazni:
2.2.14 A biológiai aktivitásérték számítás eredménye
A településszerkezeti változások a biológiai aktivitásérték 48,35 pontérték emelkedést
eredményeznek.
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