Moryo rós.li:ll,F_ö3res Önkormányzatának
'!../2005.(!!;..$. számú rendelete
MogYorósbánYa helyi építésiszabatyziűiir
r"un,nryozási

tervéről

Mogyorósbránya Község Képviselő-testiilete
az 1997.éü Do(Wtr. törvény 6. (3) bek. a)
§
Pon§ában, vatarrrint
c) pontjában biztosított jogkörében" a
§
(3)
i,
!"k.
törvóny 8. §_ában
foglalt rendezési elvek: firyei"*u"
*egatotja a iávetkező helyi építési szabályzatot
(továbbiakban: rendelet), és
"et"Ú"a
annak alkaLnazását
elrendeli.

r.

Ár,rarzNos RENDELKEZESEK
1.

§

A rendelet hatálp

A jelen rendelet

IntalYu Mog;rorósbánya község ré%é'l{L:
igazgatasi teniletére (belteniletére,
vala:rrint
kiiltertiletére) terjed

ki.

O

(1) A

""oa""r'"i.ur.*U."

telePüés köúga8atasi tertiletén terüetet
felhasználni, fiildrészletet kialakítani,
éPÍtrrrénYek(létesítnénYek)elhelyezesére

építési,.rt r, építésitenile]et (közpark
esetén
terüetet) kidákítani és béPíteni,_.ite.
t"J"tedési, továbbá-kozrnűhalózatot és
általában bámrilYen éPítnrénYt(lá"sítrráó
"úel
valamint .1em hatósági
engedélYt adni csak az országos
"rn"rr."ri,
raepiúesrenaezeri'er*Bpilri
Ktivetetmények
(továbbiakban: OTEK), az ráitairános

@

*:ffiffi."Joff'
*-ffit.

a jelen

e*á"yn .ey"u ,.na"m.ier.to.t és hatósági

rendelet

tH"lrt'in#i-ffi;r"ÖÖ

előínísait az annak mellékletét képazabrályozasi
tervekkel

eiőírrisainak

egriitt kel1

3.§
§zabályozási elemek
(1) AJee#:i:leti szabá}Yozási
tervlapokon köteiező és inínyadó
szabályozási elemek szere_

-

Kötelező szabáiy ozási elemek
kötelező szabalyozási vonal,
kötelező építésivonal,
építésihelyhaüíra"
építésiövezethaárq

:

építésiövezetre vonatkozó előírasok,
belterüeti haüír (beépítésreszántlnem
szánt tertiletek határa).

2

hanyadó szabá|y ozési elemek :
iranyadó szabályozási vonal,
iranyadó építésivonal,

-

_

telekhataroig
intézményekre, zöldtertiletekre vonatkozó beírasok (funkciók),
közlekedési létesítnrényekhelye és nagysagrendje (p1. parkoló).

a)

A kötelező

szabáIyozasi vonalakat a teriiletek rendeitetésszeni feihasmáLásU telekalakítas és építményekelhelyezése sonán be ke1l tartani. E vonalak csak a szabáYozásí terv módosítasával változtathatók.

b)

Az irányadó szabáiyozasi vonaiak pontosíthatók (telekalakítasi terv, Út-engedélyet
zési terv, kitűzési v€y megoszlási vánajz alapjan); azoktól valÓ eltérésmaximum
10 m mértékben engedélyeáető.

A szabályozási szélességbetartása kÖtelezŐ,

iranyadó
c) A szabrályozási tervben jelölt teiekhatárokat a kittizési tervek készítésénél
jelleggel kell figyelembó venni, azokat a továbbtervezés előírásaiva| az Önkormanyzat építéstigyihatósága pontosítj a-

{2)

A külterületi szabályozási terv kötelező és irányadó szabáIyozási elemeket tafialmaz.
A köteiező szabélyozísielemek az egyes teriiletfelhasznalasi egységeket, illetve övezetekethaüíroljakle, iiletve azazotravonatkozó építésielőírasokatjeiölik.
Aziranyadó szabélyozísielemek az egyes teriiletfelhasznáiasi egységeken, övezeteken
belüi egyéb javaslatokra (p1. javasolt tajfasítas) vonatkoznak.
a)

í

A kötelező szabályozasi eiemek megvaltoztatasa csak a
sával

történhet.

szabáIyozasi terv módosítá-

_.

szabáIyozási elemek pontosítasa részletesebb tartaimú tervek (p1.: erdő
és mező gazdaságtiizemtervek, rekultivációs tervek) alapján történhet.

b) Az iranyadó

c) A k{iiterületí

-

_

ia

_

-

szabályozrisi terven kötelező
a szabalyozási vona]akat,
az építésiövezeteh övezetek hatáxát,
az építésiövezet, illetve övezetjelét,

szabélyozási elemnek kell tekinteni:

az épitésiövezetekben, illetve övezetekben előírt beépíthető legkisebb floldrészlet nagyságát,
az építési.övezetekben,
rüietét,

illetve övezetekben kialakíüató legkisebb ftjldrésziet te-

a belterületbővítés hatírát.

(c) bekezdésben felsorolt szabáIyozási etremek csak a szabá)yozási terv módosításával va]toaaüatók, illetve sztintethetók meg.

d) A

4.§
A közig azgatásiterület területfelhasználási erységeinek tagozódása

(1) A teleptilés köngazgatási

q

tertilete beópítésre szánt és beépítésrenem szánt teriiletből

áll.

A beepítésreszánt tertiletek általában (de nem kiárólagosan)

a teleptiiés beltériiletehez,

beepítésrenem szánt teriiletek pedig altaiában a telepÜés ktilterületéhez tartoanak.

a

(3)

A

beépítésreszánt tertilet

az

alábbi teriiletfelhasznrálási egységekre (építésiÖvezetekre)

tagozóük:
a) kerrvarosias lakótertilet,
b) falusias lakótertilet,
c) kistelkes falusias lakóteriiiet (helyt - mogyorósbányai - övezet),
d) teteprilésközpont vegyes teriiiet,
e) kereskedelmi, szolgaltató gazdasági teriilet,

§

(4)

ktiltinleges tertilet.

A beépítésrenem szánt tertilet

a

következő tertiletfelhaszrálási egységekre tagozódik:

a) közlekedési és közrrűtertilet,

b) erdötertriet,

c)

mezőgazda5agi rendeltetésúteríile1

d) egyéb rendeltetésű terület.

5.§
A belterületi határ nódosítása
hatar módosítasáról és kitüzéséről a beltertileti szabályozási terv alaPjan kell
gondoskodni, a hatályos és vonatkozó rendeletekben (ingatlannyilvantartásrÓl szÓlÓ

(1) A belteriileti

"?

1997. évi CXLL, valamint a terrrőloldről szóló 1994. évíLV. törvényben) foglaltak figyelembe vételével.A tervezett beépítésreszánt teűietek beltertiletbe vÖnasa építésihatósági szempontból nem szíikséges;ezen területek beltertiletbe vonasara az ÖnkormanYzat igénye szerint és kezdeményezósére, illetve az illetékes hatóságok, szakhatóságok á1tal előírtak alapjankertilhet sor.
beltertiietbe kertitő tertiletek rendeltetését, építésiövezeti besorolását a belterÜleti szabrályozasi terv tartalm arz4 batírozza meg. A belterületbe vonandó teriiletek bevonasa a
konkrét építésiigények szerint, szakaszosan is végrehajtható,

(2) A

l}

II. A

BEEpírBsnB szÁNr TERt]LETnr npírnsl övEzETEINEK

nlóÍnÁsar
6.§

A lakóterületekre vonatkozó általános előírások
a szabályozási tervlap ttinteti fel. Mogyorósbánya
lakóteriiietei a kertvárosias, illetve a falusias lakóterüIet építésiövezetbe, ezen beltil a
hagyományosan kiatakult, kis telektertlletű, illetve -szélességúteriiletegységek a helyi

(1) A

iakótertiletek építésiövezeti tagolását

(moryorósbányai) építésiövezetbe sorolandók-

Q)

Alakótertileteken az OTEK előírrásai szerinti épiiletek helyeáetők el. A lakótertrlet telkein
a legfeijebb 2 lakasos (kis méretútelkek esetében 1 lakasos) takóépiileten kíviil a lakossag
alapfol§i ellaüását biáosító kereskedelmi, vagy szolgáltató és kisiuemi termelŐ és tároló
épüetek is elhelyeáetők ,,föéptiletkénf', az övezets előírások betartásávat. A meghatarozó
funkciókat egy épiilet-tömegben (egy,,ffiépületben") kell elhelyezrri.
gyermekintézrrrények teikétól számított 50,0 m-en beliil haszonallattartas céljara szolgaló
épüe1 épíüreényelhelyezése tílos.

(3) A

4

(4)

nem engedélyeáetŐ, MeglévŐ,
14 m_nél kisebb szélességulakótelek kialakíüása Újonnan
illetve azokon lévó éPiiletek
kialakult, 10-14 m közöú szélességúlakótelkek beépítése,

tekintettel az oldalkert minimális
átepítése engedélyeáető. a kialakűt beépítésrevaló
méiete ebben az esetben 4 m-re csökkenthető,
tervlapon fel(5) Az elökert méretéta kialakult beépítéshezigazodóar1 illetve a szabÍlyczÍsi
vételével kell megfutarozni,
tiintetett ftötelezó és iranyadó) építésivonalak firyeiembe
3,50 m_es legna_
(6) ,,Mellékepillef, a ,,főépüef, takaíasábarr a hátsókertben helyeáető el,
és 6,50 m-es legnagyobb gerincmagassag

F**lfl;
gyobb építnénynagassag
Kazáúázata,'frépiiletben.,,vagyamögéteuemetyezni.,'lrdelléképiiletet,aaoTEK
ahátsó telelrhatana elhelYeni (meglévő,
hátsókertre vonatkozó előírásaitól eitérően, lagy
a szomszédos ingatlan
kialakult kis teie_kmélységesetén) csat-d<tór szaba4 ba ez
és barkacsmiihely
hasmálatat és bépíthetőségétnem kor]láÉozza_ kislpaíi
alapteríilete

de azo!_b.l1tó
kisiizemi termelő tetesinnenv,,rnelléképüetkénf,elhelyeáető,
egy
nem lehet nagyobb, mint a ,,foépü"té".Szomszédos ,,meiléképtrletelc,
közterüetől 1átható
épiilettömegbeq-'de hilön ulzsiauaűxent 1étesíthetők, A
haryományos szerkezettel és kialakítassal
,,melléképüetek" a ,,föéprileüe f igazodőan,

építendők.

(7) Közterület felőü telekhataron marrimum 1,80 m ú€ffi, legalább 30

%_ban áttört kedtes

I6tesítéseengedélyeáető.

(8) Az építésiövezetekben

az egyes teikeken legalább a teiek terÜetének 50%'átzÖldfelÜlet-

ként kell kiatakítani.

értéke:0'5,

(9) Az építésiövezetekben megengedhető maximalis szintteriileti mutató
teriilethasználat,
(iO)A teriilet egészéncsak olyan tevékenységfolytatbatÓ, illetve csak oiyan
előírasok
foglalt
új tevékeny.ő;űfiJ* ág"oety"rn"io, alrrelynél a i8_21. §_okban

te§estilnek

7.

§

Az egres építésiövezetekre vonatkozó előírások
itt 2000)o
(1) Az Lke,SL10/4,5_5000(3000), (kivév e a ü1?6145 _és 0126148 területeket
Lke_Sz.l5Á_rioo, Lke-,SZ.25l4n5-1000, Lke-o-30/4,5-?00 és Lke-o/K-30/4,5-550
legfe§ebb 2 lajelű kertvá"Ái". lakóterület epitesi övezetekben lakótelken elhelYezet!

két épület éPÍtménYmagassákasos és 4,5 m_es (kialakult beépítésesetén a szom-szédos
haladó , azőveze§jel szeganak átlagában megbatarozott) épíünenymagassagot meg nem
jelo1és esetén a kialakult beéPÍtésimódh9z
rint szabadonalló, vigy oldalhataron alló(,,K'
hajlasszÖgu magastetÖs
igazodóan oidalhataron álló, vagy szabadónalió;, 30+s'közötti
lakóéptiletek létesíthetók.
szabadona) Aű,építésiövezetekben kialakítandó lakótelkek minimalis telekszéiessóge("K' jelÖiés
esetén 14
álló beépítésimód esetén 20 m,olrilalhataron álló beépítésimód
jelben
m3zhatÍrozott érték(5000,
esetén 12) m, a minimális telekterület az övezeti
illetve "K" jelölés esetén 550 m2 ). Telekmegosztas esetén
3000, rsőo, ibóo,7oo
Az engedélYeáető
ennél tisó| merátn építésitelkek kiaiakítasa nem engedéiyeáető.
3a%,
illewe
uraximalis beépíthetőségazövezetijel szerint 10, 15,25,
valarrrint mib) Azoldaihaüáros beépítésimódú építésiövezetekben ikerházas beéPÍtés,
is engedélYefu"Ű,
nimum 20 m_es teiekszélességesetén szabadonailó beépítés
Az ilYen {az ÍntúáorÉr35_36. §_ában megbaázott feltételek teljestrlése esetén
az utcakéPbe valÓ iiiesznosan jellemzőtől eltéró)leilegu beépítésengedélyezéséhez

-',

r
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c) A beépítésmélységekialakult, nagy telekmélység esetén sem haiadhatja meg azutcai
telekhatartól szá:rútott 50 m-t (az ezen tuli, hátsó telekrész csak hazikertként haszrosítható).

d)

Lke-,o_30/4,5_700 és Lke_O/K-30/4,5_-550 jelű építésiövezetekben az engedéo/o,1500 m2 feletti
lyeáető maximális beépíthetőség1500 -2-es teleknagyságíg30
titeknagys€nál 450 m2 i az 1500 m'f"letti telekterüIet !5 Yo-u,de maximum 600 m2.

Az

(2) AzLf_o/K-30/4,5_550 jeiű falusias lakóterület építésiövezetben lakóteiken elhelyezett

legfeljebb 2 lakasos és 4,5 m_es építnénymagasságotmeg nem haladÓ, oldalhataron rállÓ,
a kialakult beépítésimódhoz ígazodő,35-45" közötti hajlásszögu magastetős (utcara merőleges gerincű nyeregtetős) lakóéptiletek létesíüetők (meglévő épÜet átépítéseesetén a
kialakult tetőidom jellege indokolt esetben megtartható).

a) Azépítésiövezetben

újonnan kiatakítándó lakótelkek minimális telekszélessége14 m,

a minimaiis telektertilet 550 m' . Telekmegosztás esetén ennéi kisebb méretti építési
telkek kiaiakítása nem engedélyeáető. Meglévő, kialakult, 10-14 m közötti szélességú, illetve 550 m2-nél kisebb teriiletri lakótelkek beépítése,illetve azokon lévő épületek átépítéseengedélyeáető. A kiatakult beépítésrevaló tekintettel az olda]kert minimális mérete a i4 m-nél kisebb szélességúteikek esetében 4 m-re csökkerrthetŐ. Az
engedélyeáető maximális beépíthetóség 30 %.

b) Az építésiövezetben ikerhazas beépítés,valamint (minimum 20 m-es telekszélesség
esetén) szabadonálló beépítés.isengedélyeÁető, az OTEI< 35-36. §-ában meghatarozot1 feltételek teljesiilése esetén. Az ilyen (az aitalanosan jellemzőtői eltérÓ) jellegi
beépítésengedélyezéséhezaz utcaképbe való illeszkedés szemléitetéséreaz I. fokú
építésihatósag altal elbírálandó elvi építésiengedélyezési terv készítéseszükséges.
c) A beépítésmélységekialakult, nag,v tel.ckméiység esetén sem haladhatja meg azltcai
telekhatártól számított 50 m_t (az ezetttuli, hátsó telekrész csak hazikertként hasznosítható).

d)'

Az engedélyeáető maximalis beépíüetőség1500

*'f"t.tti

teleknagysagnál 450 m2 + az 1500
ximum 600 m2.

30 %, 1500
oÁ-a,
de matelekteriilet 1,5

m2-es teleknagyságig

-'f"letti

(3) Az Lfi,r-O/K_30/4,5-300 jelú falusias lakóteriilet - helyi (moryorósbányai) építésiövezetben lakótelken elheiyezett 1 lalcísos (550 m2-t meghaladó teieknagyság esetén legfeljebb 2 lakasos) és 4,5 m_es épíménymagassagot meg nem haladó, oldalhatáron álló, 3545" közötti hajiasszögr magastetős (utcara merőieges gerincű nyeregtetős) lakóépüietek
létesíüetők (meglévő épület átepítéseesetén a kialakult tetőidom jellege indokolt esetben
megtartható).

a) Az építésiövezetben a beépíüető lakótelkek minimalis telekszélessége10 m, a minimalis telekteriilet 300 m2, újonnan kialakítandó lakótelkek minimális telek-szélessége
14 m, a minimális telekíerület 550 m'. T"l"kmegosztas esetén ennél kisebb méretri
építésitelkek kialakítása nem engedélyeáető. A kialakuit beépítésrevaló tekintettel
az oldalkert minimatis mérete a 14 m-néi kisebb szélességútelkek esetében 4 m-re
csökkenthető. Az engedélyeáető maximális beépíthetóség 30 %.

b) Az

építésiövezetben ikerhazas beépítés,valamint (rninimum 20 m-es telekszélesség
esetén) szabadonálló beépítésis engedélyezhető, az OTEK 35-36. §-ában meghatarozott feltételek teijesüése esetén. Az ilyen {az iitáánosan jeilemzőtől eltéíő)jellegu
beépítésengedéiyezéséhezaz utcaképbe való iileszkedés szemléltetéséreaz I. foku
építésihatóság aital elbíralandó elvi építésiengedélyezési terv készítésesziikséges.
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c)

A

d)

Az engedélyeáető maximatis

e)

Az

beépítésmélységekialakult, nagyobb telekmélység esetén sem haladhatja meg az
utcai telekhatártól számított 30 m-t (az ezen túli, hátsó telekrész csak hazikertként
haszrosíüató).
beépíthetőség 300^-550 m2-es teleknagysag esetében 30

yo, 550-900 m2 közötti teleknagyságnál 16^5 m2 + az 550 m2 feletti telekterület 20
oÁ-a,900
-' f"letti teleknaryságnál 235 m2 + a 900 m2 feletti telekterület 10 "Á,z,
de maximum 500 m2.
építésiövezetben állattartas cé§ára szolgaló épiilet, építménynem létesíthetŐ.
''Meliéképület" (garáas,hrlztartassal kapcsolatos épület /nyárikonyha, tarolók, stb./, 50
m2_né1 nem nagJobb barkácsműhely) létesítése- a,,föéptilette1" egybeépítve - enge-

délyeáető.
8.§
Településközpont yegye§ terület

(i) A vt_K-60(40)/6,0(4,5)_300 jeiű településközpont vegye§ terület építésiövezet

ulup-,
ellakóépületek
illetve magasabb foku ellátó intézrrrények,valamint iegfeljebb 2lakásos
helyezéséreszolgal.

(2) Lakóépületeknél a maximális építménymagasság4,5 m, intézmények esetében 6,0 m
lehet. Az új építrnényekmagastetős kiaiakítassal építendők.
(3)

Az építésiövezet lakótelkein ,,rrelléképtilef'a ,,Íöépüet"

takarasában, a hátsókertben heiyeáető el, 3,50 m_es legnagyobb építnénymagasságés 6,50 m-es legnagyobb gerincmagasság betaÉasával.Kazánhazat a "foépületben", vagy a mögé kell elhelyeari. ,,MeiiéképüIetet' az orer hátsókerne vonatkozó előínásaitól eltérően, vagy ahátsó telekÜatarra elhe-

l;'emi (meglévő, kialakult kis telekméiység esetén) csak akkor szabad, baez a szomszédos
ingatlan baszrrélaát és beépíthetőségétnem kor!átozza- Kisipari- és barkácsmúhely, valamint kisiizemi termelő létesítnény,,rnelléképiiletkénf'elhelyeáető,de azok bruttó alapte-

riilete nem lehet nagyobb, mint a,,flöépiiieté". Szomszedos ,,rnelléképüetek" egy épiilettömegben, de kiilön hízszakaszkéntlétesíüetők. A köáerüietről iátható ,,melléképüietek" a
,,foépüethez" igazodóan, hagrományos szerkezettel és kialakítassal építendők. Intézmények telkén ,,melléképtilet"csak a ,,főépülettel" egy tömegben építhető.

(a) Köztertilet felőii telekhataron maximum 1,80 m ffi€&s, legaiább 30 %-ban áttört kedtés
létesítéseengedéiyeáető.
(5)

Az építésiövezet

(6)

Az

{7)

Az építésiövezetben újonnan kiaiakítandó lakótelkek minimális telekszélessége 14 m,

egyes telkein lakótelek esetebenlegalább_a-telek teriiletének 50V"-át.
intézménytelke esetében minimum 30 oÁ-át zö|dfelüietként kell kialakítani. Az
intézrrrenyek telkének legalabb 20 %-átkertszerűen (parkosítva) kell kiaiakítani; továbbá a
beépítettés bwkolt felüetek anánya nem lehet több, mint a telek tertiletének 70 Yo-a.
intézrrényekhez az OTEK 42. 5-u szerinti, előírt gépjrámrű várakozóhelyeket teiken
beltil, illetve amennyiben ennek mriszaki megoldasa nem, vary csak aranytalanui nagy
költséggel lehetséges, :úgy atelei<határtói sámított 200 m-en belü, a benrhazó költségén
kell biáosítani,
a

minimráüs telekíerület 550 m2. Telekmegosáas esetén ennél kisebb mérehíépítésitelkek

kialakítása nem engedéIyezhaő. Meglévő, kialakult, 10-i4 m közötti szélességú,illetve
550 m2_né1 kisebb (a" *ioi*urn 300 m2-es) tenilehi lakótelkek beépítése,illefve azokon
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lévő épületek átépítéseengedélyerhető. A kialakult beépítésrevaió tekintettel az oldalkert minimalis mérete a 14 m-nél kisebb szélességútelkek esetében 4 m-re csÖkkenthetŐ.
A jelen bekezdés előírásai intézmények telkére is érvényesek; intézrnény-teleknéltovábbá a minimum 300 m2-es telektertilet és minimum 10 m-es telekszélesség Újonnan is
kialakítható.
(8)

méretéta kialakult beépítéshezigazodóan, illetve a szabÍlyozási tervlaPon feltíjrrtetett (kötelező és iranyadó) építésivonalak figyelembe vételévelkell meghatírozrri.

Az előkert

(9) A beépítésmélységeQakótelken belül) kiala}rrlt, nagyobb telekmélység esetén sem haladhatja meg az uúai teiek*ratártól számított 50 m-t {az ezen tuli, hátsó telekrész csak
bázikertként haszno sítható).

(10)Az engedéiyeáető maximális beépíthetőség lakótelkek esetében: 300-550 *2-es teleknagyság esetében 40

0/0,550-900

*'ko"otti teleknagyságná

220 m2 + az 550

*'f"l"tti

telekterület20 "Á_a,900 m2 feletti teleknagyságran290 m'+ a 900 mZ feletti telekterÜlet 10 oÁ-l, de maximum 500 m2; intézmény-telkekesetében: 60 V" (kivéve az alaPfoku oktatasi intézmények - óvoda" iskola _ telkét, meiyeknél25 %).

(11)Az építésiövezetben megengedhető maximalis szinttertileti mutató értéke:lakótelkek
esetében: 0,5, intézményektelkére vonatkozóan: 1,5 (kivéve az alapfokri okíatási intézmények- óvoda, iskola - telkét, melyeknél 1,0).

(12)A ryermekintéznrények telkétől számított 50,0 m-en beltil haszonrállattartas
épiile| épífinényeihelyezése tilos.'

céljrára szolgaió

(13)A vt_K_K/4,s_K jelű építésiövezetbe a belterületen található présházak, pincék egyÜttese tartozik. E teriileten belü új építrnényelhelyezése nem engedélyeáetŐ. A meglévő
építményekátépítéseesetén azok alaptertilete és építménymagasságamaximum 10 %-ka1
növelhető. Felújítas, átépítésesetén a hagyományos építészetiformák, nyíiaszarók,
anyaghasznál at, színezés alkaimazandó. Kedtés építéseaz építésiövezetben nem engedé1yeáető. Utcabútorozas (padok, esőtető, szemétgyújtő, stb.) ktzuőlag hagyománYos
anyaghaszrrálatial (elsősorban fa nád) engedélyeáetó.
(14)A tertilet egészéncsak olyan tevékenység folytathatÓ, illetve csak olyan terÜlethasznalat,
új tevékenységműködése engedélyezhető, amelynél a 18.21. §-okban foglalt elŐÍrasok
te§esiilnek.
9.§

Kereskedelmio szolgáltatő gazdas ági terület
elsősorban nem jelentős zavaró hatasú gazdasaE.i célÚ épÜletek
(kisiizemi termelő, szolgíltatő, illewe raktarozasi tevékenység, irodá1 stb.) elhelyezésére

(1) A Gksz jeiú építésiövezet

szolgal. Az építésiövezetben kialakítandó telephelyek minimális teiekíeriilete 5000 m2,
teiekszélessége30,0 m lehet. A maximatis beépíthetőség35 7o, a maximrális építrnénymagassag 9,0 m (technológiai kényszer - pl. olyan gépészeti berendezés elhelyezésének
sztikségessége, mely ilyen belmagasságú épületben nem fér el - esetén kivételként a
maximalis építményrragassagíóla beépíthető alapteriilet 50 %-ábaa e1 lehet térni).

{2)

övezetben megengedhető maximális szintterÜeti mutató értéke:1,0.

^zépítési

(3) A kiatakítandó telephelyek
belü sztikséges biztosítani.
(4) A

számára az

OTEK fital előí* sámú parkolÓhelyet a telken

telkeken beliil a beépítettés a bwkolt felületek arényanem lehet több Ó0 Yo,nál,.
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kialakíüisara az építésiövezet teriiletén az alábbi elŐÍrasok vonatkoznak:
a) az egyes telkek teriiletének legalább 4}%-atzöldfeltiletként kell kialakítani, ezen beliil
legalább 20 Yo patkosítandó,
(gyep- cserb) a telkek zöldfeltilettel bodtott részének legalább kéthamradát haromsziníú
je- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintti (gyep- és cserjeszint egYÜttesen)

(5) Zöldfelületek

növényzet alkabnazasávat kell kialakítani,
c) a telkeken az egyestelekhatárok mentén iegalább két sorban egységes fasor telePÍtendő,
frlsítva kell
d) a 10 férőhelynél nagyobb új parkolókat az Orgr előírrásai szerinti módon

kialakítani,

telek esetén
e) telkek megosztása esetén az a)-d) pontok elóírasainak minden kialak-uló
érvényesiilnie kell.
(6) A teriilet egészén csak olyan tevékenység folytathatÓ, illetve csak ol,van terÜleÜasznalat,
új tevéken}ségműködésé engedélyeáető, amelynél a 18-21. §-okban foglait elŐÍrasok
te§esülnek.

10.§

Különleges terület

(1) A különleges terület építésiövezetbe tartozrrak azon teriiletek, amelyek funkciója és a
rajtuk elhelyezett építményekis hilönleges egyedi szabáIyozást igényelnek.

(2) A kiiiönleges teriileten elhelyeáető firnkciók és az ennek megfelelŐ építésiÖvezetek a
köve&ezők:
a) temető K-T,
-:
b) Sortpáiyák
c) meddőhanyók Kmh,
egyéb sPortod-) a hilönleges rekreációs lehetőségeket (p1. lovaglás, vadészat, szabadtéri
(szallasférőhelY
1ás, ismeretterjesztés) szoigáió idegenforgalmi-turisztikai-üdülési célÚ
is), kis beépítettségribeépítésreszánt teriiletek K-ID (K-Rek),
e) közrrrűvek építettteriilete Kkö,
D K-pi jelű pincés ktilönleges terület övezete.

K-SP,

(3)

A K-T jelű temetó övezet teriilete
_ A terület hagyományos és rrnrás temetés cé§ára hasznrilható. A teriileten belül

-

a firnk-

cióhoz sziikséges építnrényekelhelyezése engedélyeáető (p1. ravatalozó).
A lakóteríilet hatánitól mért 50 m-en beiÜ csak urnrls temetés engedélyeáetŐ.
Beépítésimód: szabadonálló.
Maximális beépítés:10%.
A legkisebb kiaiakítható zöldfelület mértéke:40 %Maximalis építnrényrragasság: 7,5 m.
Telekméret: kialakult (min.2000 m2).
A temető meliett min. P30 kapacitasú köztedileti parkoiót keil létesíteni, iiletve fenntartani.

_ A temetó_teriileten

beiiil új területegységek igénybevételea rendezett teriilethasználat
és a létesítményájképi/településképi érzékenysége,a rálé*as/kilátásvédeiem miatt
csak a temető egész teriiietére kiterjedő, aziihálőzatot, a parcellazas rendjét és a zÖldfeltrleti kialakítast is tartaimazó kertépítészetiterv alapjan engedélyeáetŐ.

(4) K_SP jelű övezet aOt43l2hrsz. úftól feltarható meglévő sportterület,
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_

A tertiiet sportolasi célra, a sportolrást szolgáló épüetelq építnények(p1. öltözŐ,

lelátÓ,

sportpályák, fitnaes-létesítrrrények,stb) elhelyezésére hasmosítható.

-

Beépítésimód: szabadonálló.
Maximális beépítés:10%.
A legkisebb kiaiakítható zöldfeliilet mértéke:60 %.
Maximális épífuénymagasság: 7,5 mKialakítható telekméret (megosztas esetén): minimum 2000 m2.
A sporlp á|yák, spor|teriilet kiszolgálásara telken beliü parkolót keil létesíteni,illeWe
fenntartani.

jelű meddők övezete a meddőanyag jelenléte esetén nem építhetŐ. A terÜletÜket a hulladéklerakók jellegének megfelelően rekultivációs terv alapjan zöldfelületként
rendezni kell. A meddő anyagától mentesített tenileten az építésfeltételeit, építésszabályozasi és környezetvédelmi előírasokat részletes szabáúyozási terv keretében kell meg-

(5) A Kmh

határozni.

kíilönieges területfelhasználasi egység K-ID (K-Rek) jelű övezeteiben a terÜlethasználati funkciók, a beruhazasi prograrn konkrét ismerete esetén a keretszabalyozás meghatírozoítelemein tuli építésszabályozásíés környezetvédeimi eiőírasokat ,,részletes"
szabá|y ozísi terv keretében kell meghatarozniBeépítésimód: szabadonálló.
Maximális beépítés:25%.
A legkisebb kialakítható zöldfeliilet mértéke:60Yo

(6) A

-

Maximális építrrrényrnagasság:7,5 mKialakítható telekméret: minimum 2000

m2-

(7) A K-ID

(K-Rek) jeiű övezeóen a telepiilésképvédelem,a tájképvédelem (ralátás/kiláás)
és a környezeti hatrásokkal szembeni érzékenység(pl. szennyvízkezeiés, hulladékártalmatlanítas) miatt a létesítnényeképítéshatósági engedóiyezésekor a kétlépcsőseijárast, eivi építésiengedély készíttetésétkell alkalmazri.

(8)

A Kkö jelű közmű övezet területe

_A

-

terület közrrrű felszíni épífinényelhelyezésérehaszrosíÜatÓ. E teriileten
firrrkcióhoz sziikséges (p1. vízrnű) építnényekelhelyezése engedélyeáetŐ.
Beépítésimód: szabadoná]ló.
Ma"ximális beépítés:30%.
Maxima]is építnrénymagasság: 4,5 m.

beliil

Telekméret: kialakult.

(9)

A K-pi jelú pincés kiilönleges teriilet övezete
- A teriilet borpincés préshazak elhelyezésérehasznosítható. E teriileten beliil

-

a

hoz szíikséges gazdasági építnényekelhelyezése engedélyeáető.
Beépítésimód: szabadonálló.
Maximáiis beépítés:i0%.
Maximalis épífuénymagassag:5,5 mMinimalis zöldfeliilet: 80%.
Telekméret: kialakult.

a

funkciÓ-

l0

In. A BEppírÉsnnNEM szÁNr

rnnülnrnr

övgzrrnil\-EK nlöínÁsar

il.§

Közlekedési területek és létesítmények

(1) A közlekedési teriileteket és létesítrrényeket,azok szabályozási

szélességétés védőtá-

volságátaszabáIyozasitervlaptatlalmazz.a-

(2) A

közlekedési teriileten beliil bárrrit elhelyemi, bármiiyen építésitevékenységet folytatni csak az illetékes közlekedési hatóság, és a köátkezelő hozzájarulásával és előírásai
szerint szabad.

(3) A

telepiilést érintő országos út (K.VI., B.V.) szabályozasi szélességea kialakult marad,
illetve a beltertileten minimum 12 méter. A ktiiteruleten az út mentén a tengelytől mért
50-50 méteres védőtávolság van érvényben.

(4) A

tervezett szerkezeti jelentőségrí kiilteriileti utak (K.VItr.) szabályozási szélessége 16

m.

(5) Az

egyéb (nem országos) kiilterrileti utak" mező- és erdőgazdasági utak mentén kedtést,

ill. bánrrilyen építményta tengelytől számított minimum 6-6 méter távolságra szabad el-

helyezni.

(6) A

meglévő önkormányzati utak szabalyozasi szélessége a szabáIyozási tervlap szerinti
kisebb konekcióktól eltekintve a kialakult marad.

(7) Atervezettutcrák szab{lyozási széiességeaszabályozasitervlap szerinti, 12-16 méter.
(9)
": A ktilönleges burkolat-kiképzésű közterületek (köz9s jármű-gyalogos burkolat, vagy

díszburkoút,térkialakítas) kialakítasát közterüet-rerráezési terv alapjan kell megépíteni.
A közterület-rendezési tervnek tartalmaznia keil a heiyszínrajzi elrendezést, a magassági
méreteket, kereszfmetszeteket, berendezéseket, utcabútorzatot, burkolatokat, közműháiózat kialakítását, köz-és díszvilágítas megoldasát parkolas megoidasát, a terület kertépi
tészeti kialakítasát.

(9) A

teriileten meglévő, vagy elheiyezésre kerülő bármilyen létesítményparkolasat, rakodását az OTEK előírasainak megfelelően telken belül kell biáosítani (kivéve a 8. § (6) bekezdése szerinti esetet). A közterületi parkolas lehetőségét a későbbiekben megalkotandó

Önkomrányzati Parkolasi Rendeletben kell meghatarozri,

szúáiyoai.

12.§

Erdőterületek
(1)

Az erdóterületek övezetei beépítésrenem szánt területek. Jellemzően az erdő folyamatos
fenntartrásrának céljrára szolgálnak, továbbá azók a nem erdő múvelésiagban
nyilvantartott területek, ameiyek az erdőműveléshez, az erdőhasználathoz, valamint a
vadgazdalkodashoz sziikséges építmények,létesítrrényekelhelyezéséreszolgálaak.

(2)

Az erdőterületek az építésszabalyozasirendeltetési célok szerint - de azzalakitétellel,
hogy azesetleges építésiigénybe vételkor azEtr.15. § (t) és a 16. § (1) bekezdésben
meghatáozottak a mérvadóak - az E jelű övezetbe tartoznak.

(3)

Az E jelű erdőövezetben elhelyeáető építmények:

á.)

u

erdő rendeitetésének megfelelő termelő-szoLgáútatő tevékenységeketkiszolgáló
építmények(p1. farakodó építményei,er désr}rír.,v adászhár, álatetetők),
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turizmust szolgáló építrnényekfiellemzően turistaút, erdei pÜenŐ,Í:zíakŐ,
esőbeallók, kilátó, parkolók).
Az erdőgazdaságj övezetekben minden engedélyköteles építésimunk4 terÜlethasznákezeiésével, haszrálataval öszlat_módosítas csak az erdők védelmével,létesítésével,
jeien
szabáiyzatban, illetve elvi éPÍtési
szefiiggő országos hatályu jogszabráiyok és a
atapjá az erdészeti hatósrággai mint szakhatósrággai egyetértésbentÖrténhet,
"rrg.dáy
de mindenkoifigyelemme| azEN.10. §-ahoz kapcsolódó Ybí.7 ,8, 9, 10 szaka§zaha-

b.) uerdei

(4)

(5)

Az erdőövezet előírasait az alábbi táhléaat tartámaz7.a:
A kialakíüatótelekmérete

N()

9E

legkisebb

(m')

oÁ

re igénybe vehető

lepagyobb

t*'l

E

területe

P

terepszint

széles- alaít**

rm'l

sége

l000,000

l00

felett

{,)

L(l)

-\
(l)0)
J-

()=
öo,0)

N

aN

(m)
0_03

0.03

0.08

A megengedett lepa-

o
o
I

(§

É

legkisebb telek
íha)

í)
,O

Beépítettségx

Epület elhelyezésé-

98

* az építhető szintterület sámíüísánál a telek 20 ha feletti területrészének csak a

€*o

,BÉ§
ER

={.)
c0

ryobb épít-

mény magas-

ság
***
(m)
5.5

95

L0 oÁ,avehető figYelembe

**a teiepszint alatti beépítes klzírő|ag a terepszint feletti beépítésalatt, a megengedett beépítésiszánalréknak megfelelően, ery szintben létesiilhet
{,** az elvi építésiengedély alapjan eltérö is lehet

erdőövezetekben az építésihelyet és azon belül az éptilet, építményhelyét eivi
tési engedélyben az építésihatósag jelöli ki.

(6)

Az

(7)

Az tizemtervezefi erdők
rendelkezik.

''

ferrrrtartasráról és kezelésérŐIazérvényeserdészeti tizemterv

13.§
Mezőgazda

(1)

(2)

A

sá

,{

gi területek

mezőgazdasagi teriilet a teieptiiés beépítésrenem szánt teririetének a nÖvénytermesz-

tés és álattenyésxés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldoigozás és tarolás,
együttesen mizőgazdasági termelés és az ahhoz sziikséges építményekelhelYezésére
5iótgato része. A mezőgazdasági teriilet a szabá|yozlisi terven jelölteknek megfelelŐen
az alábbi övezetekre tagolódik:
a; ggMá jelű altalános mezőgazdasági övezet, ahol az iizemszeru színtófoldi művelés
a jellemző,
b.) u Mát jeiű természeti teriiletek mezőgazdxági övezete, ahol a kímélÓ gYe9gaz,
dálkodas ajellemző,
c.) uMksz jeiű szőlőhegyi kertövezet, ahol a szőlőültetvények művelése, a szŐlŐ mŰvelési ágajel|emző,
d.) u Mk jelű hagyomanyos kiskertövezet, ahol altalában egyidejűeg jellemző a mező gazd,§jág kiskertmúvelés és a rekreaciós területhas ználat.

Az Má jelű övezetben elheiyeáető építmények:

termeléshez (növénytermesáés és feldoigozas, áliattartas és feldol^"iőg*dasagi
gozasf
sznkséges gazdasági célúépítmények(p1. allattartó épületek, terménYtarolÓk,
szádtók, gépjárműtaíolók, gépj avítólq tr€yatáolók),
- amezőgaaa*agr termelés miatt indokolt,,kintlaicíshoz" szi.ikséges lakóépület (tanYa)-

-u

(3)

épi

Az Mát jelű övezetben elhelyeáető építnrények:
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-

amezőgazónágitermeléshez (növénytenrresztés és feldolgozás, allafiartas és feldolgozas) i"t*regi, gazdaság1, célúépítrrrények(pl. áilattartó éptiletel! terménytaroiók,
szádtók, gépjrárműtaroló§ gépj avítók, trágyatarolók)
- azövezetben lakas nem helyeáető el.

(4) Az Mksz jelú övezetben eihelyeáető építmények:
- a szőlő-és gyiirnölcstermesztéshez, kerünűveléshez sziikséges gazdasáqtépítmények
géPjármŰ(p1. pince, fie*r*, gytimölcs_ és szerszámtárolób egféb terrrény-tárolók,
tarolók, gépjavítók, allattartó épiiletelq tragyatarolók)
amezőgűdasági termelés miatt indokolt,,kintlaicáshoy''szirkséges
nya).

(5)

Az Mkjeiű övezetben elhelyeáető építmények:
_ a szőIő_ és gyiimölcsterrrresztéshez, kerbnúveléshez sziikséges gazdasági éPÍfinények (pt. pince, préshaz, gytimölcs- és szerszámtárolók)
azövezetben lakas nem helyeáető e1,

-

(6)

üdtilőepilet (egység) egyetlen mezőgazdasági övezetben sem létesíthetŐ, ÜdÜlési
funkció nem alakítható ki.

(7) A

övezetek előírasait az alábbi ábléüjat tatlám4z,.a:
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Megengedett
legnagyobb

A megengedett legna5tobb beépitetBég teíepszint*

szelessége
(rn)

teíülete

(m')

§

Az épület

A tclek

Az övezet

*Eo

lakóéPiilet (ta-

1,0

1,0

1,0

1,0

4,5

3,0

3,0

2,0

0

4,5

!

*A mezőgazdasági teriiletek övezeteiben

a

beépíthető terület sámíüísánál a telek

i

ha feletti területrész-

ének csak a|0 Yo,a vehetó firyelembe.
** Tecbnológiai igény esetén elvi építésiengedély keretében az építéshatósagmagasabbat is engedhet

(8)

Amezőgazdasági teriiletek övezeteire alÉSZelőírasaintui a termőfiild védelmérŐl és
trasznaiaárót szóto törvény és avonatkozó jogszabályokelőírásait is érvényesítenikell.
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(9)

eljrárasába a vonatAmezőgazdasági területeken történő építéseképítésiengedélyezési
építésiengedélYekozó jogszabúzerint atalajvédelrni hatóságot is be kell vonni. Az
humuszvagYon
zési iervbe, ktil,in munkarészben kell foglaikozni a tertileten taláható
védelmével, a letermelés, a deponálas és a felhaszralas módjával,
éPÍtési
(10)
mezőgazdasági övezetekben minden építésügyihatósági engedélyhez_ ]<OtOtt
munk4 teruetrriznaat módosítas csak elvi építésiengedély alaPjan tÖrténhet,

A

(11) A mezógazdasági övezetekben lakas csak a

n*ciú

gazdasági tevékenységfolYtatásrá,hoz is a1épület) részekénthelyeztrető el. TanYa

tánya Qakóépület+gazdaságt
kalmas
jogszabályoknak megfeieépítéseesetén a tatojptitet aaptertitete az országos érvényu
Egy telken legfeljebb
lően nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét.
két iaka§ helyeáető el.
épület maximáiis tertilete 200 m2lehet,
t12) Amezőgazdzsági övezetekben építhető egy-egy
engedélYben a
kivéve, ira az eáel nagyobb szintteriilehi építménylétesítéseelÜ építési
környezet_ és a látvanyvédelem érdekeit biztosítva indokolható,

övezetekben aza1ábbiépítésielőírásokat is érvényesítenikell:
kÖzÖtt lehet,
a) A nyeregtetós vagykontyolt nyeregtetős épülettetőhajlasszöge 30o-45"
során a telePÜiésLapostetős eptilei-epítér,ét epiteitigvi hatóság az engedéIyezés
kép védelme érdekébenmegtilthatja,
anyagok
b) Csak i<ornyezetb aút, ájbá iliő anyagok alkalmaáatók. A természetes
felé láthasznilÁelőnyben keli részesíteni.ez éptiletek szerkezetét és a közterÜlet
elvi engedéiYsro anyagpk hasznáatát aá1- és teieptrléskép védelme érdekében az
ben az engedélyező hatóság meghataroáatja,
nag-vobb
c) Az éptilók ftlldszinti púoriioqe az eredeti terephez képest 1,5 m-nél

(13) Amezőgazdas€

*

mértékben nem emeihető ki,

vi[aníísenergia-haiózat kisfeszültségu (20 kV alatti) vezetékeit a telePÜiéskéP
SZemvédeime érdekéúena szabáJyoztísi tervben jelölt táj- és településkép-védelem
tervben
pontjábói érzékenytertrleteken foldkabelként kell vezebri. A szabalyozasi
vezethetők, ameiYeket a
nem jelölt egyéb ierületeken a vezetékek légvezetékkéntis
dombvidéki ielepiilésrészekenfa tartóoszlopra kell helyezrri.
de az ingatlane) A szabályozási tervben mezőgazdasági övezetbe sorolt,
hatalYa
nyilvantartasban erdőművelési ágban nyilvantartott, illetve az erdótörvénY
hatóság
erdészeti
az
aLá ultoző 1500 m2_t megbaúdó területnagyságú telek
szerint
hozájuulásától fiiggően u otd"hi célúerdőövezetre vonatkozó elŐÍrasok
hasznosíüató.
és a trágYa, valamit
D Nagy állatlétszámú tizemi átlattartas cé§át szolgaló éptiletektertiletek
a beltertilet
.gyéúbűzös huiladék kezeléséhez szíikséges építrrények,
méteres
300
köűli
hatarától mért 1000 m, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek
távolságon beliil nem heiyeáetők el,

O

a

14.§
Y agazdálkadás i területek
(

1

) A vízgazdákodassai
a.)
b.)

összefiiggő

a patakok, erek medrei,

övezetekbe tartoznak az alábbi terÜletek:

tervben,
a vízmedrek mentén avízgazdákodás szempontjából, aszabáIyozÍlsi

illet-

HESZ előírasai szerint meghatarozott szélességu parti sávok,
c.) a közcéiú nyíit csatornák medre és partja avízgazŰIkodasi tertiletként szabáúYozotl
ue a

szélességben-
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A

vízgazdáLkodasi teruletek a Y jelű övezetbe tartoznak.
(3) Avízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építésimunkát folytatni, terÜletet hasznoaiaPjan szabad,
sítani csak elvi építésiengedéiy és az ahhozbeszerzett vízjogi engedély

(2)

A

éPÍtnrénYek,
vízgazdíúkodasiövezetben csak a vízgazdéúkod.ássalösszefiiggő műszaki
a máshoi ei nem heiyeáető köznrúvek és utak létesíüetők.
(5) A vízgazdá|kodasi övezetekben a meder partja mentén a karbantartasi munkálatok elvésávokat szageáetosége érdekében az egyébjogszabalyban előírt szélességűbiztonsági
levő víanedrek
badon, kedtés és egyéb epiáen}tO1 mentesen kell hagyni, A területen
kel1,
parti savját a haáyos rendelkezések előírásainak megfelelŐen biztosítani

(4)

(6)

A

áqatváútozterületen építrnénytelhelyezni, jelentós foldmunkát végeai,művelési
reóikezések előírasainak megfelelően, valamint az aiábbiak figYe-

tatni a vonatkozó
lembe véteiévelcsak úgy szabad, hogy a beavatkozas
iilefte szolgálja,
a binonságos Úzíni vízelvezetéstne veszélyeztesse,
valÓ visszatartasát,
segítse elől csapadékvizek tírolasát, avírhiírrryos időszakra
kialahiasát
biztosítsa a meglévó élőhelyek védelmétés újak

a.)
b.)
c.)

Tv.

ÁLTALÁnos Bnvplrru nr,óínÁsor
15.§

Az építésitelkek kialakításának

nem szabad.
egyes övezetekre vonatkozó eiőírasoktÓl eltérő telekalakítast engedélyezni

(1) Az

Q)

és építményekelhelyezésének általános szabálYai

egyes létesítnényekelhelyezésérekialakítandó teriiletek méreteit és minimális
valamint a jelen -:
^z
közművesített ségétaz orr,r .toir*ai"a., a szabáyozasi terrnek,
rendeieftrek megfeleiően kell megallapíuni,

(3) A

feltételeit az
beépítésrenem szánt teri,ileteken az építményekelhelyeáetőségének

OTEK

és a lelen rendeiet eiőírasai, iiletve 1000 ml-t meghaladó beépítésesetén az

ezen

előínásokat követő elvi építésiengedéiyezési eljáras során kell meghataromi.

(a) Epítésügyi hatósrági

engedély az atábbiak szerint adható ki:

a) a jelen rendeletnek és a szabalyozasi tervnek megfeielően,
célokat
u) tooatti szabáIyozástigénylő teriileten a tervek elkésziiltéiga áviati fejlesztési
besorolasnak
figyelembe véve a naai<utt állapotrak, illew9 a jelenlegi foidhivatali

*igf.t.to.n

a megszetzendő

(5) Hataridő nélktil, visszavonasig

elvi építésiengedély szerint.

az építésa következő területeken nem megengedett:

a) a közlekedési tertiletek szabályozási terveken jeiölt építésiteriiletén és védőtavolsagan
belül,
b) a köarrűétesítrrrények és vezetékek biztonsági övezetén beiíil e rendelet eiőírrásai
szerint.

(6)

A

továbbtervezest igénylő tertiieteken építnénytlÓtesíteni

a

szabűYozási tervek

jóvahagyasa utan szabad.

(7) A település tgazgatási teríüetén minden 50 m2-néi nagyobb

alapteriilet,Ú éPÜlet éPÍtési

engedélyezesi-teienez b]ajmechanikai szakvélemény készitendő (a 45lt99"l.{XIL29,
miatt e tekintetben szigodtandÓ).
)sz. KTM rendelet 5.§ 13. pontja a helyi adottságok
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16.§

Közműellátás, közműlétesítmények

(1)

A köanűháőzatokés közrntilétesítnények eihelyezésénélaz O1IEK előírasait, valamint a
megfelelő ágazatl szabványokat és előírasokat be kell táítani.

{2) A

közrnűlétesítrrények agazati előírasok szerinü védőtavolságait biztosítani ke1l. A
védőtávolságon beliil mindennemű tevékenységcsak az illetékes iizemeltető
hozzájmllasa esetén engedélyeáető.

(3)

Ú3 koznűvezetékek létesítésekorés eryéb építésitevékenység (utépítés,építnény,épüet-

kivitelezés sonán a meglévő közrrűvezetékek
nyomvonalával, vagy köznűiétesínnény telepítésihelyével ütköző meglévő
közművezetékek, vagy közrrrúlétesítrnények kiváltasát, vagy szabvrlnyos keresztezését

,

mútárgyépítésstb.) esetén

a

ágazatí előínások szerint kell kiviteleari.

(4) A meglévó köznűvek

egyéb építésitevékenységmiatt sztikségessé váló kiváiűsakor,
egytdejú
vagy szabványos keresztezés kiépítésekorazoknak szükség esetón
gondoskodni
kell.
rekonstrukciój aól is

(5)

-

-

engedély csak az övezeti eiőínásoknak megfelelő köznúvesítés
Epületek építésére
biztosítása esetén adható.

(6) A

köziekedésfejlesáést, a tertiietfejlesztést a közrrrű ágazati fejlesaési tervekkel
egyeztetri kell a célszerű közös kivitelezés érdekében.

(7)

(8)
(9)
]

(10)
(i

1)

A

kömrúvezetékek telepítésénél(átépítéskorés új vezeték létesítésekor)a gazdaságos
teriilethasznéúafia figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénélmindig a,tavlati összes közrrrű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban varható közrnű szátmára is a legkedvezőbb nyomvonal€ktetési helyet szabadon
ke1l hagyni, nem szabad elépíteni.

Közrnűvezetékek, jarulékos köanűétesítrnények elhelyezésénélaz esáétikai
követelmények betartasrára is firyeiemmel keil lenni.
Mindennemú építésitevékenységnéla meglévő és megmaradó közrrrűvezetékek. vagy
közrrrűiétesítnények védelméről gondoskodni kell.
ÚtepitesnOi, útrekonstrukciónál a tervezett közrrűvek egyidejű kiépítésérőli11. a meglévő
kömrűvek sztikséges egyidejű rekonstrukciójaról gondoskodni kell.

Szennyvízkezelés, csapadékvízelvezetés

a) A talaj, atalajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyv,izek nem szakszenien
kiépítettszennyvízszikkasztókkal való szikkasztása
gytijtőgödrökkel
még
átrnenetileg sem engedélyeáető.

-

b)

c)

A

a

-

szennyvízcsatoma hálőzat megépítéséigátmeneti
köznűpótló berendezésként szigoruan ellenőrzötten kivitelezett
znrr
szewtryirtfuozó medencék létesítéseengedélyeáető.
záít szewryvhísoző
medencékbőI az összegyűjtött szennlvízet a kijelölt szennyvízletidtő helyre kell
szállítani.

A

csatomázatlan területeken

-

A

-

nyíit arkokra való esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyou kutakba

történő szennyvízbevezetéseket meg kell sziintetrri.
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d) A vrátlalkoási teríileten keletkező ipari szennyvizeket a telken belÜ kell előtisztítani
(olaj- zsír-, hordaléldogó, stb.), A szennyvizet csak a hatóságok áltá elŐÍrt mértékű
előtisztítas utan szabad a közcsatomákba bevezetri,
kezelésében 1évő vídoiyasoh vízfeliiletek partéleitŐl 6-6 m, az
e)
önkorrnanyzati kezelésben lévő vízfolyasob vídeliiletek partéleiÓl 2-2 m, a nYÍlt
arkok mentén legalább az egytkoldalan minimum 2 m, amásik oldalan minimum 1 m

A vulc

szélességűsáv karbantartás szílrlrLáía szabadon hagyandó,

I

magasabban fekvő tertiletekről lefolyó csapadékvizek eilen a beépített területeket

A

övarkok létesítésévelkell megvédeni. Az övmkok belteriileti nyíit arkokba
csatlakozása előtt hordalékfogók telepítésesziikséges,

(12)

Viilamosenergiaelláüás

A

középfesztiltségu 20 kV-os oszlopra fektetve építettvillamoshálÓzatok elŐÍrasok
szerinti, azMSZ t5t ,". szabvány szerint rögzíteü biztonsagi övezetét szabadon ke1l
hagyni. A 20 kV_os vezeték védőtavolsága kiiiterÜeten 5-5 m, beltertileten 2,5-2,5 m a
szélső szalaktól. A szélső száak tavolsrága 3 m,

a)

b)

A

villamosenergia elosáó hálózatok föld feletti elheiyezése egyelŐre teniietgazdalkodasi szempontbó1 fennmarad, az utcabútorozasi és utcaf;ísítasi lehetőség
biztosítasa érdekébena bálőzatokat közös osziopsorra kel1 elhelyezni, lehetŐleg a
közvilágítasi lámpatesteket tartó oszlopokra. Hossább ávon a villamosenergia
közép- és kisfesztiltségí! valamint a közviiágítasi hálózatokat foldkábelbe fektetve kell
építeni.

(13)

Gazel|átas

a)

érvényeselőínások szeíjnt a foldgázvezetékbirtonsági övezete a floldgazvez*ák
falsíkjától nagyközepnyomasú vezeték esetén 9-9 m. A középnyomasú vezeték
biztonsagi övezate az áftnérőtől fiiggően jobbra-baira 3-5 m közötti, a kisnyomasú

Az

vezetéké 3-3 m.

b) Középnyomasú foidgazellátasú tertileteken telkenként egyedi nyomasszabálYozőkat
keil elhelyezni. A tervezett gázrryomasszabályozők az épületek utcai homloL<latára
yagy az épÜet
nem helyeáetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarárr,

,

alárendeltebb homlokzatara szerelhető.

(i4)

Elekronikus hírközlés

a) Azelektronikus hírköziési hálózatotlétesítésekor il1. rekonstrukciójakor foldkábelbe
illetve alépítménybehelyezve fold alatt vezetve kell építeni.

b)

A fild

feletti .vezetés fennmaradasaig, tertiletgazdálkodási okokbói, vaiamint az
utcafasítás és utcabútorozas lehetőségének biáosítasrára a 0,4 kV-os, a közvilagítasi és
az elekbonikus hírközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron keil vezeüri.
17.§

Műemlék_ és településvédelem, régószeti lelőhelyek védelme

(1) Múemléki,vagy régészetijelentőségú területen, annak környezetében területet felhasználni, építésit"it<"t tiauHta"i és beépítenicsak a Kulturalis Örökségvédelmi Hivatal á1tal előírt módon és előzetes hozzájísúásával, továbbá
trisával szabad.

a

jogszabályokban fogialtak betar-

1,I

védelmérŐl szóló 2001,
Égészetileiőheiyeken és környezetiikben a Kulturális örökség
évi L)(IV. törvény előírásai szerilt kell eljárni

Q) A
(3)

helyi védelemre javasoit épületei:
R.k. templom (műemléki védettségrejavasolandó, vizsgalandó)
kÖvetően bemutatan(a templom esltl"ges középkori résjetei egy régészetikutatast
dók; aiemptom kortii; köz8pkori temető helye a feiszínen megjelöiendő);

Mogy. orósbanya

_

_

központi részéntaiáható préshazak együttese
ebben
(a préshaz-együttes teriiletére epiteszetilteépítesi.tanulnanyterv készítendŐ;
előírá(i3) bek, általanos
kell meghadázni a védettségréizletesebb eloirásalt la8, §
megalkotandó helyi ér_
saiból kiindulva/, melyeket u 1s; u.t. szerinti, későbbiekben
tékvédeimirendeletbe kell majd beépíteni);
- Áttatanos iskola két éptilete (26sl2 és275 hrsz,),
(4) A régészetiielőhelyeket a tewltez aiátámasztó munkarészkéntkészÜlt ÖrÖkségvédeimi
szabélyozási tervlaPok tiinhatastanutmany ftgészetifejezete alapjan a be1- és kiilterüietí
lelŐhelY a Kulturális ÖrÖkség
tetik fel. A Mogy"orósbanyá teriiletén ismerttízrégészeti
-Últa]ános
régészeti védelem alaÜ a11,
védelméró1 szóló 2001. évi L)üV, törvény alapjan
az említett törvény
A leiőhelyeken tervezettberuhazasok, illewe e§edi munLak esetében
alapjan kell eljámi.
- Az úgynevezefi ,§ehér kereszt", vaiamint ,,Vruska" régószeti 1előhelyeke1 érintö lakóterületi fejlesztések során a \előhelyekeniegelőző régészetifekórásÍkellvégezni,
_ A régészeti lelóheiyek közül bemutatandó: az Óbegyen taiálható késŐ-bronzkori floldtanöspark
var, valamint a ,,Fehér keresá" melletti két lelőheiy (régészeti
\3retében,
valamint a íöldvar egyes részeinek helyeállítasával),
vény létesítésével,
lelet kerÜl
(5};-Amennyiben a közígugatísi területen jelentősebb TFq"*at solan,résé;zeti
védelméről szóió
felszínre, a munkaiatokát fe1 kel1 fiiggesaeni, és a rűturaiis örökség
2001. évi L)OV. törvény előírásai szerint kell eljárni,
illetve tÖmegű éPÜletek
(6) A község beiterületén taláiható jellegzetes homlokzati kialakítasÚ,
az új épüetre is ,,át ke1l
felújítasa, átépítéseesetén az eredái épiilet jellegzetességeít
(fehér, sarga, kék, illetve
mentoni,,. Az épüietek színezésénéla hagyományos színeket
idegen,,,rikító" színek
tetőhéjalás esetén vörös, barna) kell a11.Áa,oii akömyezettől
(p1.: liia citromsárg4 stb.) kerülendők,
beéPÍtésimódja
eredeti településszerkezetet, beépítéstőrző utcák vonalvezetése,
t7)
a belterület

'

^z
megőrzendő,

(8)

A

helyr értékekvédelméről (mely szabályorza a jogokat, köteiezeltségeket)

a

későbbiekben kiilön önkormányzati rendelet alkotandó.
18.

A fild

és a

§

talaj védelme

(1) Bármely építésimunka során a termőfold

védehnéről , a táaj felső, humuszos termőré_

tegének összegyújtéséről, megfelelő kezeléséről és a
saról az építtetö köteies gondoskodni.

jogszabályban előírt újrahasmosíta_

szennyezett talajú területet felhaszralni csak
követően szabad.

(2) Fertőzött,

a

jogszabályban elóírt menlesítést
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hogy a
(3) Epítésimunkát csak úgy szabad végezni, épíftnényt9.t ,ig,y szabad haszrálni,
talaj szennYezéséveljaró
keletkező ,""*y""á Őagot ne kórnhessenek a taiajba. A
környezetkaro.itu,

"gyeb

jo'gszabrályban meghaüírozott biintetőeljarast von maga után,

taiajvédelmi hatósag engedélYe sztikséges, A mejaró tereprendezéséhez csak bevizsgált, nem tazőgazdaság,teriiletek tertiletfettottéssei
terepszint-változassal jaró terePlajidegen anyag hasaniilható . Az + 1,0 m-t meghaladó
is sziikséges. A talajvédelem érrendezéshez, floidmunkaho z az épttéshatóság engedélye
össáangban az építésÜgyihatóság
dekében a Talajvédebni Szakhatóság áilasfoglalasával
kötelezettség) létesítésétalajvédő ooroeo}".t |,oédőzöld, erdq fásított zöldsáv, beültetési

(4) Termőfrldet érintő tereprendezéshez

a

reésfenntartásaraköteleáetiatelkektulajdonosait.
talaj erőziŐ(5) A telkek terepfelszíne kizarólag oly módon alakíüató, hogy a területen lévő
telek teriiletén beltil renvédelme, a rézsűk állékonyságá e, u felszíni vizek eivezetése a
dezetten biaosítható iegyen.
(a kedvezőtlen

(6) A teriileten 1,5 m-néi magasabb támfal csak a látvanyvédelem biztosítasa
kivéve ott, ahol a terepadottságok, vagy védelmi
látvany taunasal
".oer'létesíthető,
indokoltan ettől eltérő megoldást tesznek sziikségessé.
szempontok

(7) A

végeáető,
tertileten közvetlen talajszennyezést okozó tevékenység nem

(s) A vízrnedrek feliszapolódasát. kedvezőtlen vá]tozasát okozÓ, a vízrnedrek természetes
építésitevékenYség
állapotat uugy-t*t ionáiis *itoderet befolyasoló terüleüasmálat,
nem folytatható.

19.§

_í

A levegő

védelme

{

(1) A 1égszennyezettségi aggiomerációk
q

és zónák kijelöléséről szóló rendelet megiratálégszennYezettségi
rozása szerint vrogyoro.u énya a Komarom-Tatabánya-Esztergom
zőnábatartozik.
meghaA levegő tisztasag,ának védelme érdekében semmilyen, a hatai}os hatarértéket
ladó szennyezéssel jtíró

a)tevékenységetfolytatrri,

, ,1. __.!1t^s
b) új épínnénytelheiyezni, iilewe meglévő rendeltetési módot megváitoztatni
szabad.

(3) A teriiieten

zavatő környezeti hatasú bűzzel jaró terÜlethasznalat nem folYtathatÓ,
a kÖzMeglévő iétesítménytevékenységekoriátoáatÓ, vagy betilthatÓ, amennYiben
minősíti,
egészségügyi hatóság az onnan ,itr**abíjrtalakossag számárazavarónak

(4)

amely légmozgas révénlevegőbe kertilhet, diffiiz légszenYanyagot,
-takartan
(megfelelöen lefedve, elzrárva) szabad tárolni, iilefue
nyezést okoz,lrat, csak

A teriileten oiyan

szatlítani (mozgatri).

20.§
felszíni és a felszín alatti vizek védelme

(i)

besorolast taíta1-

terület a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenységszerinti
szembeni
mazó jogsz abály alapjan fokozottan érzékeny. A feiszíni szennyeződésekkel
érdekében a telefokozott e."etÓ*e["figyeiembe vételével, a íbldtani közeg védelme
és az éPÍtésenpülés teljes ternáten-uemeit figyelemmel kell e§ámi a területhaszrÉlat

A
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a csatorna-haiózat teljes
gedélyezése,ellenőrzése során. A teiepülés belteriiletén belÜ
[O.t i.iepitese és a létesítményekrákötése kötelezó,

(2)

(3)

a vivízfolyasok, a feiszíni, illetve feiszín aiatti vizek védelme érdekében,
vagy a
zek szennyeződését, illewe a vízrredrek nem kívánatos feltöltődését,
építésimunka a tertileten
természetkozeii álapotu szakaszain a lefedéséteredményező
nem foiytatható.
terület
A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésreszánt terirleteken aközhasználatutt+hálőzat
az azokat feitaró
kialakítasanak részeként,a beépítésrenem szant területeken
keli megvaiósítani,
a taiajvédeimi eiőírasoknak megfelelöen

A területen

a

részeként,

(4)

csak tisztán,
A vonatkozó jogszabályi előírasok értelrnében a befogadóba a csapadékvíz
A szennyezódésmentes csapa_
vagy a vízjogi Jngedélyben előírt minőségben kerülhet.

közvetleniil a befogadóba
dékvíza létesítnéiryekzöldfelíiletein eisÁrárogtatható,vagy
vezethető.

(5)

védőÖvezeteit, ahol akÖzterületen közműpótló berendezés - kivéve avízbántsok
által meghatarozott időre,
múpótló ,r.ro *.g*gedett - csak az illetékes szai<Üatóságok
megvalÓsíthatóságaig alakíthaa csatornah attÁtu"Őí€séig, illewe aháIőzatrarakötés
tó ki.
jogszabalYokban elŐÍrt minőségSzennyvíz a közcsatorb a-hátőzatba csak az orságos
a közcsatornába vezetés eiőtl
ben vezethe tő. Azelőírt minőségtől eitérő szennyvizeket
az elŐÍrasos
a keletkezés helyén (a létesítnrénytelkén) elő kell tisztítani. Szennyvíz

A

(6)

tisáítasnélkülatermészetesvizekbenemvezethető.

(7) A területen a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztasa egyarant tiios,
(8) A természetes vizek védeime érdekében fílyamatosan biaosítani ke1l az ÖkolÓgiai
egyensűy környezeti feltételeit.

(9)

terÜletekre
A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az egyÜttesen kezelendő
kiaiakítáSaía. valamint
kiterjedően - a terep rendezésére, ui.lszíni és szivargó rendszer
a novénytelepítésre vonatkozó tervek alapjan

(10)

kell megbatarozni.

a felszín alatti vizek mozTerepszint alatti építnények,építményrészekelhelyezésével
karosan nem befogása nem akadályoáató, illewe a narar<u1 természetes viszonyok
építéskÖrnyezetvédelmi
lyásolhatók. A Élszínalatti vizekkel érintkező térszínalatti
érdekből kerülendő.

21.§

Eryéb környezetvédelmi követelmények

(1) A

zaj és rezgéselleni védelem

az esetben megengea) Bármely zajt kibocs átő vagy rezgést okozó firnkció csak abban
mértéke a hatalYos jogdett, ha azáltalaokozott környezeti zaj, illetve rezgésterhelés
kÖrére megállaszabályban az adottterülethasználatu tériletre, az adot létesítmények
pított hatarértékeket nem haladja meg,
eredő zajterhelési
b) A lakótertrleteken a hatáyos 1ogszabályok szerint a köziekedésbŐl
zajterheiés megengedeit
hatarérték55145 dB, nappavil"t ertet t, azijzemi eredetú
hatarértéke 50l 40 dB, nappal/éjjel értékek,
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(2) Hulladékartalmatlanítás
a.) A teriileten keletkező kommunális hulladékot §3 nz,rvl együtt kezelhető termeléSi
huüadékot a szewezett hulladékgríjtésés száiiítís keretei között kell rártalmatlanÍtani. Azokon a tertileteken, amelyek a szervezett szemétszállÍtasba nincsenek bekapcsolv4 a hulladék környezetkímélő artalmatlanításárói a tulajdonos köteles
gondoskodni.

b.) Aho1 a szelektív hulladékgyújtésfeltételei bixosítouak, ahéúanásokban és intézményekben keletkező hulladék szeieklív gyujtéséről, illetve tarolÓ edényzetbe helyezésérőla helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni.

és minőségű építésitörmelék a telepiilés teriiletén kívül,
a hatósági engedéllyei rendeikező és e céira is hasznosítható hulladékártalmatlanÍtasra kialakított területen helyeáetö el.

c.) Az ellenőrzött összetételű

d.) A veszélyes hulladékok gyujtéséről, biztonságos áfineneti tarolásarói, elszá|littatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hultadékterrnelőnek a vonatkozó jogszabályok
szerint kell gondoskodni.

e.) A zöldfelüeteken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint
kell ártalmatlanítani. A zöldhuiladékot a komposztáihatóság érdekébenaz egYéb
hulladéktól elkíilönitetten kell grijteni és tarolni, a hulladékot az ÚjrahasznosíÜatóságnak megfeleiően kell kezelni. Elégetni csak abban az esetben szabad, ha olyan
kártevők támadtak meg, melyeket csak így lehet megsemmisíteni A zöldhulladék,
illetve avar égetésérólhelyi rendelet rendeikezik.

))E
A táj-és természetvédelem, az

élő környezet védelme

(1) Az

exlege védett, továbbá a Szabályozasi Terven jelölten a Gerecsei Tájvédelmi Körzet részeként országos védelemre tervezett és a helyi védeiemre tervezett tertileteken a
tertiletek használatakor és az építésselösszefiiggó tevékenységeksorarr a természetvédelemmel összefiiggő rendelkezéseknek, illetve követelményeknek érvénytkeli szerezni.

(2)

A kiilterrileten, valamint természet közeli allapotu tertileteken (tervezett természeti terÜlet) - az ember által csekéiy mértékbenbefolyásolt élőheiyek, tajrészletek - a terulet-

használat módosítasa" építésseiösszefiiggő tevékenységek csak a természet védelmérŐl
szóló törvény előírrásai szerint, a TermészetvédeimiSzakhatósághozzá;árulásával végezhető.

(3)

terüietet felhasznáni csak úgy szabad, hogy az az életközösségek természetes foiyamatait és viszonyait, a biológiai sokfeleséget ne károsíts4 illetve a természeti értékeket

A

ne veszélyeztesse.

(4)

során biztosítani kell a védett növények és allatok élőhelyeit, az
éiőhelyek kapcsolatat, az ökológiai folyosók megmaradasát.

A

területfeihasznrálrás

(5) A

feiszíni vizek mederrendezésénéla természetes vizparli vegetációt, a terrnészetes
élőhelyek védelméta kivitelezés és a végleges területfelhasznáIás során egyararrt biaosítani keli.

2I

(6)

A területen kiilönös gonddal kell óvni

(7)
(8)

A kivitelezések során

a ternészetet. Meglevő fát kivagni csak rendkÍvül indokoit esetben, ajegyző előzetes engedélyévelszabad.
a meglévő növényzet megóvásaról gondoskodni

kell.

jelen rendea megsemmisített, (kivágott) vagy elpusztult fa visszapótlásaról
illetve
előírasainak frgyelembe vetelOvet annak, aki a növényzetet megsemmisítette,

A terüeten
let

rr"*élyéo.- ismer! akkor az ingatlan tulajdonosanak gondoskodni kell,
és idejét a haáYos
visszapótlásra szánt növényállomany fajáját, a telepítéshelyet

ha annak

(9)

A

jogszabrályor< alapj,an az építéstigyihaóság
szakvélemény alapj an - meghatár ozza,

(10) A visszapótlásra

-

sziikség szerint kertépítészeti-dendrolÓgiai

szárrt növényzet egy részét,afakivrágási engedélyben meghatarozott

keli telepíteni,
mértékbenaz eredeti helyen uugy *oui. közvetlen kömyezetében
(11) A pótlandó növényállomany mennyisége az engedély alapjrán kivágott, vagy terrnésze_
egYenértéke,engetes módonelpusznrlt fapótlas esetén a kivágott fa törzsátmérőjének
kétszerese,
déiy nélkiil Úv€ott, e$usztított növényzet esetén a törzsátrnérő egyenérték
kell PÓtolni. A viszamit faiskolai elInevelt, legalabb 5 cm törzsátnrérőjű faegyedekkel
a kÖtelezóen viszszapótlásra kijeiölhetó i"t$iteri hely későbbi meghatarozása esetén
zÖldfelÜ,"upótl*do fás növényrállomany éfiékétmértékadó beszerzési áron a telePÜlés
fénntartasara elktilönített költségvetési keretbe be keil fizetni,
1eteinek létesítésére,
(12) A szabályozasi terven környezetvédelm!, értékvédelmiés látvanyvédeimi szemPontbÓl
honos, a helYi
érzékenynekjelölt terület tettein fas növényzet ültetése esetén a tajban
megfelelŐ díszfák
alkalmazási hagyomanyokhoz iileszkedő, a termóhelyi adottságoknak
és díszcserjék fajtáiból lehet valasztani,
engemeglevő értékesnövényzet védeh6 érdekében az elvi építési-,illetve építési
terePszint
délyben a HESZ-ben melengedetttrez képest az építésiheiy módosíÜatÓ,
30 %-kal csökkenüető,
aiatti beépítésesetén azaláépítésmértéke
A köáerületek terepszint atatti felhaszrralás inál,, így a közművezetékek elhelYezésénél,
nÖvénYzet elhelYeáeátaiakításaná1 elsőb'bséget kell biztosítani a fasorok, közterÜleti

(i3) A
(i4)

tőségének.

(15) A országos közut kiilterületi szakaszamentén, a köát telkén, az utak építése,felujítasa
építéshatóság altal
esetén _ ökológiai és tajképi érdekek érvényesítésecéljábÓl - az
telePÍtendŐ.
meghatározott áódon fasor, illewe többszintű kialakítasú zöldsáv

(16)

a zavarő IáÍIázavarő mértékü légszennye ző-, zajterhelő környezeti hatasok esetén,
megfelelŐ
nyok takarasarq illeúe értékesélőhelyek összekapcsolásara - a létesítéshez
zöldsávot,
,,biofalat'kell
hlly rendelkezésre állasa esetén - többszintes telepítésúvédő

A

létesíteni.

23.§

A település kőzigazgatási területére készítendő további tervek
(1)

(2)

A

szslgáltató gndaság, tertiletként jelÖlt terÜletekre a
készítendÖ.
teweze,§hasanosítiás elökésatese érdekében,,észletes"szabűYozási terv
indokolt esetben az építésÜgyihatóság javasiata
terv készítését
szabályozí:si terven kereskedelmi

,,Részietes,, szabályozasi

,

-

lehatarolassal
áiapjar:" a hatáyos jogszabályok értelmében és azoknak megfelelŐ területi

-

22

az

önkormanrzat

a

szabalyozÁsí tenrlapokon

fei nem

tíintetett terilletekre is

kezdeményeáeti.

v. zÁRó REI§DELKEzIt

snx

24.§
rendelet a kihirdetése napján lép hatáyba
gondoskodik.

{l) Ez a

Q)

A rendelet

a

rendelet kihirdetésérőla :egyző

vonatkozik,
hatáyba lépesétkövetóen az új, induló építesiügyeke

ffi
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1. sz. meüéklet

FOGALOMMEGHATÁnozls

or

(Az OTEK-ban nem szereplő fogalmak meghatarozasa)

1.

fiildrészlet:

2.

főépület:

a

Földhivatalná]

egy helyrajzi szám alatt nyilvárrtartott terÜlet

j

azépítésitelken, építésiteriileten, illetŐleg floldrészleten elheiYeáetŐ, az
építésiövezetnek megfelelő rendeltetésü meghatarozó utcaképet adó éPiilet

(tégla, kŐ, fa" cseréPfe3. haryományos szerkezet és kialakítás: üadicionális építőanyagok
éPÍté,
dés /eseüeg pala hullámpala kivételével !/) atkalmazesl illetÖleg az
szeti hagyományokíroz alkalmazkodó kíilső megjelenés

4.háu,ikert:
5.

azépítésitelek be nem épíüető, kertként hasznosítandó hátsó tésze,melYen
ueitrt tegretjebb melíéképíünényekeihelyezése

engedélyeáető .

közösségi célú,köáasznri]atu funkciÓ, illetŐleg annak teret biztosíó éptilet

intézmény:jellemzően

- al,éPÍtésiÖvezeti
előírások szerint _ főéptil.tn k nem minősüő éptilet, meiy a foépiilet
rendeltetés szerinti hasznalaát egészítiki

6. melléképület: az építésitelken, építésiteriileten, illetóleg foldrészleten
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