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K i v o n a t  
 
Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2017. július 12-ei ülése jegyzőkönyvéből. 
 
(Kihagyva a kihagyandókat!) 

 
 
66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat településszerkezeti 
tervének módosítása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 

1.) A települési bevezetésben zöldterület, közlekedési terület és 
kereskedelmi szolgáltató terület helyén falusias lakóterületet jelöl 
ki az 1. melléklet szerint. 

2.) Rétalja térségének területfelhasználása mezőgazdasági-, a 
közlekedési-, és falusias lakóterület vonatkozásában a 2. 
melléklet szerint változik. 

3.) Mezőgazdasági terület helyén mezőgazdasági üzemet jelöl ki a 3. 
melléklet szerint. 

4.) A természetvédelemmel érintett területek lehatárolása a 4. 
melléklet szerintiekre változik. 

5.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében általános 
mezőgazdasági terület helyén 3,44 ha erdőterületet jelöl ki az 
5.melléklet szerint.  

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kmft. 
 
 

Pénzváltó István sk.   Zayzon Jenőné sk. 
polgármester  jegyző 

 
A kivonat hiteles: 
 
Nyárlőrinc 2017. 07. 25. 
 
_______________________ 



66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 1. melléklete 

 

 

 
 

66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 2. melléklete 

 



66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 3. melléklete 
 
 
 
 

 

 

 

 

66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 4. melléklete 
 
 
Ex lege kunhalom 

 



Ex lege szikes tó 

 

NATURA 2000. terület 
 

 



Ökológiai hálózat magterület övezet 

 

 

Ökológiai hálózat folytonos folyosó övezet 
 

 



66/2017. (VII.12.) Kt. határozat 5. melléklete 
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Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017.(VII.19.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 

többször módosított 11/2004. (IX.10.) rendelet módosításáról 
 
 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (3) a) alapján biztosított jogkörében a 
következő helyi építési szabályokat állapítja meg: 
 
 
1.§ A helyi építési szabályokról szóló 11/2004. (IX.10.) (a továbbiakban: R) 6.§ (1) 

bekezdésea következő df) alponttal egészül ki: 

„df) (Kmü) Mezőgazdasági üzem” 
 

2.§ A R 7.§ a következő (9)-(12) bekezdésekkel egészül ki: 
„(9) Lakóterületen, településközpont vegyes területen és kereskedelmi szolgáltató 

területen önálló rendeltetési egységként állattartó építmény nem lehet. 
(10) Településközpont vegyes területen új állattartó építmény nem helyezhető el. 
(11) Közbenső telek és saroktelek rövidebb oldali homlokvonalától mért 15-en belül 

állattartó épület nem helyezhető el. 
(12) Állattartó épületek bruttó alapterülete az adott lakóterületi építési övezetre előírt 

beépítettség mértékének 10%-át nem haladhatja meg.” 
 
3.§ (1) A R 10.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az 
alábbi övezetekre tagolódik: 
a) (Lf-1) utcafrontos beépítés övezete 
b) (Lf-2) előkertes beépítés övezete 
c) (Lf-3) szabadonálló beépítés övezete” 

(2) A R 10.§(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)Telek:  

aa) szélessége: min 14m 
ab) területe: min 900 m2 , amelytől telekosztásnál az aa) pont szerinti feltétel 
teljesítésének feltételével el lehet térni.” 

(3) A R 10.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) (Lf-3) szabadonálló beépítés övezete 

a) Telek: min 900 m2 
b) Beépítés módja: szabadonálló 5 m-es előkerttel az építési vonal rögzítése 

nélkül 
c) Beépítettség: max 30 % 
d) Építménymagasság: max 7,5 m” 

 
4.§ A R 13.§(3)bekezdés c)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek és további 

g) ponttal egészül ki: 
„c) Beépítés módja:  

ca) acb) pontban foglalt eltéréssel szabadonálló 
cb) meglévő építményt tartalmazó teleknél zártsorú, a telepítési távolság vagy a 

tűzfalas csatlakozás egyidejű biztosításával elő-, és hátsókert nélkül a cc) -cd) 
pontokban foglaltak figyelembevételével. 

cc) tömboldalnyi utcaszakaszon kialakult építési vonal esetén az előkert a kialakult 
helyzet szerinti. 

cd) kötelező beépítési vonal nincs 
d) Beépítettség: maximum 60% 
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e) Építménymagasság: maximum 12 m a technológiaiszükségszerűségből indokolt 
toronyszerű építmény: maximum: 35m 

f) Zöldfelület: minimum 20 % 
g) Az építési övezet meglévő lakóházas beépítésű telkein a lakófunkcióhoz 

kapcsolódó építmények elhelyezhetők” 
 
5.§ A R 15.§ a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) (Kmü) Mezőgazdasági üzem” 
 
6.§ A R a következő 18/C.§-sal egészül ki: 

„Mezőgazdasági üzem 
18/C.§ (1) (Kmü) mezőgazdasági üzem a szabályozási terven lehatárolt. 

(2) A legeltető állattartást szolgáló és ahhoz közvetlenül kapcsolódó építmények 
helyezhetők el, amelyek lehetnek: 

a) állattartó épületek, 
b) termény-, és géptárolók, 
c) szociális épületek,  
d) helyben lakás indokoltsága esetén lakás, szolgálati lakás 
e) saját termék feldolgozását szolgáló építmények 

(3) Telek területe: min. 1500 m2 

(4) Beépítés módja: szabadonállóan 

(5) Beépítettség: max 40% 

(6) Beépítési magasság: max 7,5 m épületmagassággal meghatározott 

(7) Zöldfelület: min. 40%” 
 

7.§ A R 25.§ (1) bekezdésc) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) beépítettség: általános előírások szerint” 

 

8.§ (1) A R 31. § (1)bekezdés a következő d) ponttal egészül ki: 
„d) kisajátítás” 

(2) A R 31.§ „Kisajátítás” című következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi érdekből kisajátítandó: 

13/26 hrsz-ú és 13/27 hrsz-ú telkek” 
 
9.§ A R 33.§(1) bekezdésb)pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

b) meglévő építmény: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. 
több mint 10 éve használatba vett építmény. 

 
10.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg: 

(1) a) Igazgatási terület SZ-1 jelű m=1:16 000 méretarányú szabályozási terve e 
rendelet 1. melléklete, 

b) A belterület SZ-2 jelű m=1:2000 méretarányú szabályozási terv e rendelet 2. 
melléklete szerint módosul. 

(2) a) A R 7.§(6) bekezdésb) pontjában a „lakóépülettől” szövegrész helyébe „huzamos 
emberi tartózkodásra szolgáló helyiségtől” szövegrész lép. 

b) A belterület SZ-2 jelű m=1:2000 méretarányú szabályozási terv Gksz-1 építési 
övezeti azonosítójában „7,5” helyébe „12”, „50” helyébe „60” lép. 

(3) A R 13.§(3) bekezdés ba) és bb) pontjai, a 25. § (1) bekezdés a) pontjának 
„szélessége: minimum „13 méter” szövegrésze, valamint a db), dc) de) és e) 
pontjai hatályukat vesztik. 
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11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben 
is, ha az építési tevékenység vagy a telekalakítás kérelmező számára kedvezőbb. 

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Nyárlőrinc, 2017. július 12. 

 
 
 
 

Pénzváltó István      Zayzon Jenőné 
polgármesterhelyett és nevében jegyző 

Tormási Zoltán 
alpolgármester 

 

 

Kihirdetési záradék:  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. július 19. 
 
 
 

Zayzon Jenőné 
jegyző 
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1. melléklet 6/2017.(VII.19.) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet 6/2017.(VII.19.) önkormányzati rendelethez 

Belterület m=1.2000 méretarányú szabályozási terv „b” szelvénye a 
következők szerint módosul: 
 
1.tervrészlet 

 
 
2. tervrészlet 
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