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Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó)
….…/2013.(…..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról
településszerkezeti tervi melléklettel

HATÁROZAT-TERVEZET
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A 64/6 hrsz-ú telek 0,74 ha-os részén piacterületet jelöl ki.
2.) A 0160/6 hrsz-ú térségben a településközpont vegyes területi kijelölést megszüntetve a
tényleges felhasználásnak megfelelő területi kategóriákat -erdőt és mezőgazdasági
területet- megtartja.
3.) Erdőterület helyén közösségi célú különleges beépítésre szánt területet jelöl ki az Emmaus
Ház bővítése és új intézmény elhelyezése érdekében 2,6 ha nagyságban.
4.) Az 1.-3.) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó 1. melléklet szerint az igazgatási terület
(T-1) jelű szerkezeti tervét és a 2. melléklet szerint a belterület (T-2) jelű szerkezeti tervét
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó)
….…/2013.(…..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi
mellékletekkel

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013.(...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL
SZÓLÓ 11/2004. (IX.10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint
jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi építési szabályokról szóló 11/2004.(IX.10.) rendelet
(továbbiakban: R) módosításáról
az illetékes állami főépítész,
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,
az illetékes járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
az illetékes nemzeti park igazgatóság,
az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala,
az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,
a HM Hatósági Hivatala,
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,
a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1. § A R 6.§ (1) bekezdés a következő dd) -de)pontokkal egészül ki:
„dd) (Kp) Piac
de) (Kkö) Közösségi építési övezet”
2.§ A R 7.§ (8)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Lakóterületen vagy településközpont vegyes területen gépkocsitároló önálló
épületben utcafronton nem helyezhető el.”
3. § A R 15.§-ának felsorolása a következő d) és e) pontokkal egészül ki:
„d) (Kp) Piac
e) (Kkö) Közösségi építési övezet”
4.§ A R a következő 18/A §-sal egészül ki:
„18/A§ (1) Piac (Kp) jellel a szabályozási terven lehatárolt, ahol az alaprendeltetésnek
megfelelő építmények helyezhetők el.
(2) beépítés módja: oldalhatáron álló
(3) beépítettség: max 30 %
(4) építménymagasság: max 4,5m
(5) zöldfelület: min 40%”
5.§ A R „Közösségi építés övezet” szakaszcímű következő 18/B §-sal egészül ki:
„18/B.§(1) A közösségi építési övezet (Kkö) jellel a szabályozási terven lehatárolt.
(2) Hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épületek és az ezekkel
kapcsolatos kiszolgáló épületek és szolgálati lakás elhelyezhető.
(3) Telek: min 900 m2,
(4) Beépítés mód: szabadon álló illetve a kialakult helyzet szerint
(5) beépítettség: max 30%,
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(6) építménymagasság: max 7,5 m,
(7) Teljes közművesítés: az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen vízzáró medencés gyűjtés megengedett,
(8) zöldfelület: min 45%”
6.§ A R 20.§ (7) c) helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Gépjármű forgalomra az útügyi előírások szerinti burkolati szélesség alakítandó ki.”
7.§ A R 25. § (1) da) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„da) új beépítésben: max 3,5m,
fennmaradási engedélynél. max 6,0m”
8.§ A R 28.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Bel-, és külterületi lelőhely a középkori településmag KÖH azonosító: 82309
hrsz: 475/5, 450, 495, 508, 509, 497, 498, 499, 500, 493, 485, 486, 488, 501,
502, 238/2, 484, 481, 479, 480, 503, 492/1, 492/2, 490, 491, 240, 239,
477, 489, 524, 525, 526, 527, 528, 519, 516, 517, 515/5, 535, 515/4, 520,
522, 521, 483, 482/2, 482/1, 459, 458, 515/2, 471/1, 472, 515/3, 461,
557, 556, 554/4, 554/2, 554/1, 241/1, 242/1, 624, 623, 593, 611, 594,
620, 621, 622, 560, 562, 561, 563, 545, 559, 544, 539, 540, 507, 541,
542, 543, 564, 565, 506, 505, 504, 235, 238/1, 237, 234, 400/3, 595, 572,
585, 587, 588, 586, 584, 583, 589, 592, 598, 597, 596, 590, 591, 599,
619, 582, 579, 606, 605, 580, 604, 581, 603, 602, 601, 600, 618, 617,
616, 555/1, 169/3, 609, 608, 149, 612, 613, 607, 615, 614, 169/2, 574,
573, 169/1, 171, 205, 203, 206, 537, 538, 204, 207, 566, 576, 577, 578,
575, 571, 570, 569, 568, 567, 0105/5, 0105/3, 0105/2, 0105/7, 0103,
0105/4, 0104/1, 0130/6, 0130/7, 0130/5, 0104/2, 0104/4, 0104/3, 0105/6,
468, 475/12, 475/11, 475/9, 449, 475/10, 475/7, 445, 475/8, 446, 475/6,
447, 448, 467/2, 440, 452/2, 452/1, 467/1, 441, 465, 464, 453, 463, 439,
438, 444, 442, 437, 436, 433/2, 433/1, 451, 429, 400/2, 475/4, 427, 443,
475/1, 475/2, 426, 428, 430, 434/1, 434/2, 435, 338, 339/1, 339/2, 340/1,
340/2, 341, 432, 431, 715, 422, 425, 423, 424, 410, 716, 322/2, 324/2,
243, 323, 324/1, 325, 326, 454, 327, 328, 329, 330, 322/1, 321, 331/1,
331/2, 332/1, 456, 457, 335, 462, 455, 332/2, 333, 334, 336, 337, 0102/1,
236, 242/2, 241/2, 282, 400/1, 418, 342, 343, 405, 416, 417, 415, 419,
420, 421, 414, 413, 412, 411, 409, 407, 406, 408, 523, 475/23, 476, 474,
470, 473, 471/2, 469, 466, 478, 460, 548, 547, 546, 552, 553, 536, 533,
534, 550, 551, 558, 518, 487, 549, 531, 532, 514, 530, 529, 510, 512,
494/2, 511, 496, 513, 494/1”
9.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) Az igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú szabályozási tervének helyébe e
rendelet 1. melléklete,
b) A belterület SZ-2 jelű m=1:2000 méretarányú szabályozási tervének
ba) a szelvénye helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.
bc) b szelvénye helyébe e rendelet 2/2. melléklete lép.
(2) A R
a) 7.§(4)b) pont
a) 8.§(6)a) pont
b) 10.§(3) e) pont „minimum 2,5 m” szövegrésze,
2

c) 10.§(4)d) pont, 11.§(3)e) pont, 11.§(4)e) pont „minimum 3,6 méter” szövegrésze,
d) 23.§(49 bekezdés,
e) 31.§ (4) bekezdés hatályát vesztik.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az
építési tevékenység vagy a telekalakítás kérelmező számára kedvezőbb.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző
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2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELİZMÉNYEK
2.1. Településfejlesztési döntés
2.2. Elızetes tájékoztatási szakasz összefoglalása
2.3. Hatályos HÉSZ

2.1. Településfejlesztési döntés
Nyárlırinc Község Képviselıtestülete 2013. szeptember 3-ai ülése jegyzıkönyvébıl.
(Kihagyva a kihagyandókat!)
Nyárlırinc Község Önkormányzat Képviselı-testülete
127/2013. (IX. 03.) normatív határozata
Településrendezési eszközök
módosításának egyeztetése
H A T Á R O Z A T
Nyárlırinc Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
településrendezési eszközök 82/2012.(X. 17.) Kt. és 27/2013.(II. 18.) Kt.
határozatokkal indított módosítása egyeztetésének tájékoztatási
szakaszban érkezett vélemények ismeretében a következı
településfejlesztési döntést hozza:
1) Új beépítésre szánt területek vonatkozásában „az egyes tervek és
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 23/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a
- a beépítésre szánt területi kijelölés csak kis területre terjed ki
- az új beépítésre szánt területen nem végeznek a fenti Korm. rend.
1. § (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet,
- az új beépítésre szánt területen nem végeznek a fenti Korm. rend.
1. § (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentı
tevékenységet.
2) Belvízveszélyes területek:
az alábbi helyrajziszámú – 475/24; 475/25; 475/26; 475/27; 475/28;
475/29; 475/30; 475/31; 475/32; 475/33; 475/34; 475/35 – beépítetlen
terület megnevezéső, építési telkekre kiterjedıen. Egyúttal felhívni az
építtetık figyelmét, hogy körültekintéssel járjanak el az épület alatti
pince kialakítása esetén.
Felelıs: Pap Sándor polgármester
Határidı: azonnal
Kmft.
Pap Sándor sk.
polgármester

2.1.Településfejlesztési döntés

Zayzon Jenıné sk.
jegyzı

2.2.
Elızetes tájékoztatási szakasz összefoglalása
Módosítási tételek
Településszerkezeti tervet és szabályozást érintı módosítások
1. Sportterületbıl piac telkének leválasztása
2. Beépítésre szánt terület kijelölése
0162/3 hrsz-ú telken
3.
0162/12 hrsz-ú telken
Szabályozást érintı felülvizsgálat és módosítás (Építménymagasságok)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrıl, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl
szóló 314/2012.(X.8.) Kormány rendelet (továbbiakban: Eljr.)
37.§(4)a) szerinti partnerségi egyeztetés
Partnerek a 14/2013. Kt. számú határozat szerint: Megyei Építészkamara
Megyei Mérnöki Kamara
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Megyei Agrárkamara
Válaszolt a Megyei Építészkamara (106-2/2013.) a további partneri egyeztetés résztvevıje a
Megyei Építészkamara.
Eljr. 37.§(4)b) szerinti államigazgatási szervi egyeztetés
Véleményezı szerv
Állami Fıépítész

Hivatkozás
CSD/01/254-1/2013.

Állásfoglalás
települési fıépítész kell
Étv 6/A§(3)

Válasz
Gömöri Beatrix megbízásával
teljesül.

Eljr. 28.§(3) szerinti partnerségi
döntés

14/2013. Kt. határozat

1. módosítás sportterület
csökkentése -,
2.és 3. módosítás erdıterület
csökkentése nem szerencsés,
Környezetvédelmi szempontok
érvényesítendık
megyei területrendezési tervi
megfelelés igazolandó

véleményeztetési dokumentációban.

tartalmi és formai elıírások:
Étv, Eljr., OTÉK szerint
Tervezési munka Étv 7.§ 9-13.§,
Elj. 9-17.§, OTÉK 2.§
Megalapozó vizsgálat: Eljr.16.melléklet szerint
Örökségvédelmi
hatástanulmány kell

10 éven belül készült, BK05D/008/632-3/2013. örökségvéd.
nyilatkozat szerint nem készül.

23/2005.(I.11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti vizsgálat kell 127/2013. (IX. 03.) határozat szerint
nem szükséges.
Étv. 7.§(3)b) feltétel teljesítése
(biológiai aktivitásérték
változatlansága)

véleményezési dokumentációban.

Étv. 7.§(3)e) feltétel igazolandó
(nincs szabad terület)
Papíralapú dokumentációt kér.

véleményeztetési dokumentációban.

2.2. Elızetes tájékoztatási szakasz összefoglalása
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ATIKÖTEVIFE

11.362-5-1/2013.

Népegészségügyi Szakig. I-R-001/00711-2/2013.
Szerv
252-2/2013/EHAT
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

véleményezési lehetıséget kér
véleményezési lehetıséget kér
általános jogszabályi feltételek
teljesítése, belvízveszélyesség
jelölése
1. jelő módosításnál
forgalomnövekedéssel számolni
kell
nem kíván véleményezni

127/2013. (IX. 03.) határozat szerint

örökségvéd. hatástan. nem
szükséges, de állami adatok
frissítendık.
véleményezési lehetıséget kér

aktuális adatok véleményezési
dokumentációban

Közlekedési Felügyelıség

BK/UO/299/1/2013.

Bányakapitányság

SZBK/875-2/2013.

Járási Hivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala
Kiskunsági Nemzeti Park
Ig.
Földhivatal

BK-05D/008/632-3/2013.

Erdészeti Igazg.

BKG/01/04342-2/2013.

Növény. és Talajv. Igazg.
NKH Légiközlekedési
Igazgatóság
HM Hatósági Hivatal

I-F-001/1284-1/2013.
LI/RT/NS/A/587/1/2013.

kifogása nincs, véleményezési
lehetıséget kér
erdıre vonatkozó hatósági
elıírások betartásával kifogása
nincs,
véleményezési lehetıséget kér
nem kíván véleményezni
nem kíván véleményezni

1351-1/2013/hho

nem kíván véleményezni

Nemzeti Média és
Hírközlési Hat.

CE/8224-2/2013.

véleményezési lehetıséget kér

746-2/2013.
10078/2/2013.

Eljr. 37.§(4)c) szerinti önkormányzati egyeztetés résztvevıi a következık voltak:
1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. Szentkirály Községi Önkormányzat
4. Lakitelek Nagyközségi Önkormányzat
5. Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat
6. Városföld Községi Önkormányzat
7. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Nem válaszolt illetve a véleményezésbıl való mellızését kérte: Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szentkirály Községi
Önkormányzat, Lakitelek Nagyközségi Önkormányzat, Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat
A továbbiakban Városföld Községi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzat marad a véleményezık között.

2.2. Elızetes tájékoztatási szakasz összefoglalása
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c) 3 méternél magasabbra növı gyümölcs-, és egyéb fa esetében: minimum 3,0 méter,
d) erdei fafaj esetében: min 8,0 méter.

NYÁRLİRINC KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 11/2004. (IX. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE1

(3) Meglévı tanyatelken a 24.§(2) szerinti építmények maximum 30%-os beépítettséggel
elhelyezhetık.

Nyárlırinc Község Képviselı-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6.§ (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a
következı helyi építési szabályokat állapítja meg:

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
A RENDELET HATÁLYA
Telekalakítás
4. § (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

1. § (1) E rendelet Nyárlırinc közigazgatási területére terjed ki.
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(2)a) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenységet és telekalakítást végezni az
általános elıírások figyelembevételével e rendelet alapján lehet.
b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK (az országos településrendezési
és építési követelményekrıl szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet ) és a
hatósági elıírások az érvényesek.
(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható:
3
a) Igazgatási terület szabályozási terve m=1: 16 000
4
b) Belterület szabályozási terve
m=1: 2 000
c) Övezeti összesítı

Jármővek elhelyezése
5. § Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig jármővek elhelyezésére az alábbi
vonatkozik:
az építési telekhez kapcsolódó közterületen a közterület kezelıjének engedélyével akkor
helyezhetı el a gépjármő, ha a telken igazoltan
-ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhetı,
-a már meglévı épület, ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé.
Területfelhasználás
6. § (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi
területfelhasználási egységekbe soroltak:
a) Lakóterület, amely
(Lf) Falusias lakóterület
b) Vegyes terület, amely (Vt) Településközpont vegyes terület
c) Gazdasági terület, amely
ca) (Gksz) Kereskedelmi szolgáltató terület
cb) (Gip) Ipari terület
d) Különleges terület, amely
da) (Kt)Temetı,
db) (Ksp)Sportterület,
dc) (Kh) Hulladéklerakó.
(2) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az alábbiakat tartalmazza:

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
2. § (1) Kötelezı szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak
ezért módosításuk csak a szabályozási terv felülvizsgálatával és módosításával lehetséges.
Ezek
- beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása
- közterületek (utak) szabályozása
(2) Irányadó szabályozási elem: a telekhatár, (Lf-2) övezetben az építési vonal.
Az irányadó szabályozási elemek az építési övezeti elıírások betartásával, a szomszédsági
illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók.
(3) A tömbön belüli övezethatár valamint az (Má-1) és (Má-2) övezet közötti határvonal a
mindenkori telekhatár vonalával megegyezik.

Területfelhasználás jele

Beépítési mód
Max
építménymag.(m)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZÖS
ELİÍRÁSAI

max beépítettség %
min telekterület (m2)

Épületek, építmények elhelyezése

3. § (1) A meglévı telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és
telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek elıírtaktól, de (új)
telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet
és új beépítés is csak az övezeti elıírások szerint engedhetı.

7. § (1) Lakóterületen a lakások az (Lf-2*) övezeten kívüli saroktelkek kivételével egy épületben
helyezendık el. A lakáshoz tartozó háztartással kapcsolatos kiegészítı helyiségek kerülhetnek
különálló építménybe is.

(2) Telekhatártól való ültetési távolságok az alábbiak lehetnek:
a) szılı: min 0,8 méter
b) 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs-, és egyéb bokor esetén: minimum 1,5méter,

5

(2)(3) Terepszint alatti önálló építmény- amely a saját építési telken belül az építési hely határán
belül attól biztonságos távolságig terjedhet- csak földtakarásban növényzettel fedve
valósítható meg.

1

12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
12/2011.(IX.23.) rendelet 1.§ módosította
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
3
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(1)a) iktatta be
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
4
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(1)b) iktatta be
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
2

5

1

12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdése hatályon kívül helyezte

Ideje: 2011. október 23.

(4) Építési munka közmővesítési feltétele:
a) lakóterületen, kereskedelmi szolgáltató területen a földgáz kivételével teljes, a
szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen zárt medencés győjtés megengedett.
b) gazdasági területen és beépítésre nem szánt területen szakhatósági állásfoglalások
figyelembevételével egyedileg határozandó meg.

Zöldfelületi, növénytelepítési elıírások
8. § (1) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.
Lakóterületre vonatkozó elıírások

(5) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férıhelyigényeknek6 kell
megfelelni:

Általános elıírás
9. § 7(1) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert mérete: minimum 4 méter.
(2) Lakóterület: falusias lakóterület

Baromfi
csibe mélyalommal 15 db/m2
tojótyúk mélyalommal 5 db/m2
tojótyúk ketrecben 10 db/m2
kacsa, liba 2 - 3 db/m2
Szarvasmarha
tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
tehén zárt, kötetlen tartásban6 m2/ db
tehén kötetlen tartásban25-30 m2/ db
növendékkötött tartásban 3 m2/ db
növendékkötetlen tartásban4 m2/ db
Ló
kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db
kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
Juh
0,6-1 m2/ db
Sertés
koca elletı
fekvırész 2,2 m2/ db
malac bújó 1,3 m2/ db
koca szállás szállás 1,5m2/ db
kifutó 4 m2/ db
2
hízó 1,5 m / db

Falusias lakóterület
10. § (1) A falusias lakóterület a beépítési jellemzık alapján szabályozási terv szerint az alábbi
övezetekre tagolódik:
(Lf-1) utcafrontos beépítés övezete
(Lf-2) elıkertes beépítés övezete
8

(2) a) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével
aa) legfeljebb 2 lakásos lakóépület és háztartási helyiségek és/vagy
ab) kereskedelmi,- szolgáltató és vendéglátó épület
ac) szálláshely szolgáltató épület
ad) kézmőipari építmény
ae) helyi igazgatási, egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület
af) sportépítmény
ag) a terület alaprendeltetését nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemi- gazdasági
tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhetı.
b) Falusias lakóterületen a telekalakításra vonatkozó általános elıírások teljesítése miatt
szükséges telekösszevonás kivételével maximum 24 méter széles telek alakítható.
(3) (Lf-1) utcafrontos beépítés övezete
a) Telek: szélessége: min 14 m,
b) Területe: min 650 m2
c) Beépítés módja: utcavonalon, oldalhatáros építési hely szerint, utcafrontra állattartó
építmény kizárásával,
d) Beépítettség: maximum 30%
e) Építménymagasság: minimum 2,5m, max 4,5 m
f) Zöldfelület: minimum 40%

borjú közös rekeszben 2-5m2/db
bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db
bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
(6) a) Lakóterületen elhelyezhetı állatlétszámokra külön önkormányzati rendelet vonatkozik.
b) Lakóépülettıl való védıtávolság legalább az alábbi:
ló, szarvasmarha
15 m
juh, kecske, sertés 10 m
broiler baromfi
ketreces
5m
almos
10 m
tojótyúk (ketreces)
10 m
viziszárnyas
15 m
pulyka
10 m
anyanyúl és szaporulata
10 m

(4) (Lf-2) elıkertes beépítés övezete
a) Telek: szélessége: min 18,0m
mélysége: min 50,0 m
területe: min 900 m2
b) Beépítés módja: 5 m-es elıkerttel az oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével
c) Beépítettség: max 30 %
d) Építménymagasság: min 3,6 m, max 4,5 m
e) (Lf-2) * övezetben a telkek keresztirányú osztásával új telek nem alakítható.

(7) Lakóterületen csak zárt trágyatároló létesíthetı.
7
8
6

Az építmény alapterületében kifejezett érték
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12/2011.(IX.23.) rendelet 2.§ módosította
12/2011.(IX.23.) rendelet 3.§ módosította

Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.

(3) (Gksz-1) általános építési övezet
a) Az elıírások figyelembevételével
aa) mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül
ac) igazgatási és egyéb irodaépület
ad) parkolóház, üzemanyagtöltı
ae) sportépítmény,
af) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi
szórakoztató épület elhelyezhetı:
b) Telek:
ba) szélessége: minimum 20,0 méter
bb) mélysége: minimum 50 méter
bc) területe: minimum 1000 m2
c) Beépítés módja: oldalhatáros építési hely figyelembevételével
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: maximum 7,5 méter, ami a technológiai szükségszerőségbıl
változhat.
f) Zöldfelület: minimum 25 %

Vegyes terület
Településközpont vegyes terület
11. § (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett településközponti beépítés területe.
(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:
(Vt-1) intézményi övezet
(Vt-2) központi övezet
Övezeti elıírások
(3) (Vt-1) intézményi övezet
a) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével
-lakóépület, szolgálati lakás
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-sportépítmény
b) Telek területe: minimum 650 m2
c) Beépítés: oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével utcavonalra
d) Beépítettség: maximum 30%,
e) Építménymagasság: min 3,6méter, maximum 7,5méter, de a szomszédos épületek
homlokzatmagassága közötti különbség: maximum 1,5 méter.
f) Zöldfelület: min 40%.

(4) (Gksz-2) ellátást szolgáló építési övezet
a) Az elıírások figyelembevételével
aa) ellátást szolgáló nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül
ac) sportépítmény,
ad) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi
szórakoztató épület elhelyezhetı:
b) Telek: minimum 1000 m2
c) Beépítés módja: szabadonálló a következı építési hely szerint:
ca) ÉK-i telekhatártól 10 méter.
cb) DK-i telekhatártól : 4 méter,
cc) DNY-i telekhatártól: 10 méter
cd) ÉNY-i telekhatártól: 4 méter
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: maximum 4,5 méter.
f) Zöldfelület: minimum 30 %.

(4) (Vt-2) központi övezet
a) Elhelyezhetı: az övezeti elıírások figyelembevételével
-lakóépület,
-igazgatási épület,
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület,
-sportépítmény,
-kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) Telek: területe: minimum 650 m2
c) Beépítés: oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével utcavonalon, utcával
párhuzamos tetıidomú épülettel
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: minimum 3,6 méter, maximum 7,5 méter, de a szomszédos épületek
homlokzatmagassága közötti különbség: maximum 1,5 méter.
f) Zöldfelület: min 40%.

Ipari terület
14. § (1)(Gip-1) majorsági övezet
10
a) Telek: minimum 900 m2

Gazdasági területek

b) Beépítés módja: szabadonállóan minimum 5 méteres
elıkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelı oldal-, és
hátsókerttel.
11
c) Beépítettség: maximum 45%
d) Építménymagasság minimum 3,6 méter, maximum 7,5 méter, ami a technológia
függvényében változhat.
f) Zöldfelület: minimum 25%.

12. § (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.
(2) A gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató terület
ipari terület
(3) A gazdasági területen lakás kizárólag meglévı lakás átépítésével, bıvítésével alakítható ki.
9

Kereskedelmi szolgáltató terület
13. § (1) Kereskedelmi szolgáltató területbe a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépíthetı
terület sorolt
(2) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1) általános és (Gksz-2) ellátást szolgáló építési
övezetbe sorolt.

10
11
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(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(KÖu-1) országos fı és mellékutak övezete
(KÖu-2) helyi győjtı és lakóutak övezete
(KÖu-3) egyéb utak övezete
(KÖk-1) vasúti övezet

(2) (Gip-2) közmő övezet
a) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény a szakhatóságok
figyelembevételével az illeszkedési szabályok szerint határozandó meg.
b) Építménymagasság, közmővesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a
környezeti illeszkedés biztosításával egyedileg határozandó meg.

(4) Közlekedési területen belül mőtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzılámpákat,
közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az
útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

Különleges területek
15. § Különleges területek az alábbiak:
a) (Ksp) Sportterület
b) (Kt) Temetı
c) (Kh) Hulladéklerakó

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak mőszakilag indokolt
esetben: a fasor távlati pótlási -bıvítési lehetıségeinek megtartásával lehetséges.
(6) (KÖu-1) övezet
a) az övezetbe az országos fı és mellékutak tartoznak,
44. számú II. rendő út.
b) Szabályozási szélesség: minimum 40,0 méter illetve a kialakult helyzet;

Sportterület
16. § (1) Sportterület (Ksp) a szabályozási terven jelölt méretben kialakítandó terület a sport-,
szabadidıs-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgál.
(2) A területen: -sportépítmény, strand
-az alaprendeltetéshez, kapcsolódó épületek helyezhetı el.
(3) Beépítettség: maximum 10 %

(7) (KÖu-2) övezet
a) az övezetbe a lakó és győjtı-utak tartoznak
b) Szabályozási szélessége: min 12 méter
c) Gépjármő forgalomra min 6 méteres burkolati szélesség alakítandó ki.
d) Legalább egyoldali járda és/vagy kerékpárút építendı.

Temetı
17. § (1) Temetı (Kt) a szabályozási terven jelölt méretben alakítandó ki.
(2) A területen az alaprendeltetésnek megfelelı létesítmények helyezhetık el.
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Hulladéklerakó
18. § A (Kh) jelő hulladéklerakó rekultiválandó és környezetvédelmi felülvizsgálatot követıen
beépítésre nem szánt területként hasznosítható, ahol legfeljebb építési törmeléklerakó,
dögkonténer helyezhetı el.

(8) (KÖu-3) övezet
a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út.
b) Szabályozási szélessége minimum 8 méter az alábbi kitételekkel:
ba) hálózati jelentıségő dőlıút: minimum 10 méter, amelyet fasorral kell kialakítani.
bb) (Köu-3*) övezeti út: minimum 6 méter, amely nem burkolható.

(9) (Kök-1) övezet
Az övezetbe a MÁV vonal tartozik.
Zöldterület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
21. § (1) Zöldterületek az alábbi övezetekre és zöldterületi terv szerint hasznosítható:
(Z-1) településközponti park övezet
(Z-2) védelmi jellegő zöldterület övezete

19. § A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) (Köu )Közlekedési, hírközlési és közmő elhelyezési terület
b) (Z) Zöldterület
c) (E) Erdıterület
d) (M) Mezıgazdasági terület
e) (V) Vízgazdálkodási terület

(2) (Z-1) településközponti park övezet
a) A Községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés,
az intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez.
b) Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, köztéri
berendezés elhelyezhetı.

Közlekedési-, hírközlési és közmő-elhelyezési területek
(3) (Z-2) védelmi zöldterület övezete
a) Az övezet közparkká alakításáig mezıgazdasági hasznosítású.
b) Az övezetben épület nem helyezhetı el.

20. § (1) A közlekedési-, hírközlési-, és közmőelhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a
közmővek és hírközlési építményeinek elhelyezésére szolgálnak.
12

(2) Területen az OTÉK 26. § (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el.
4
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d) Az építési munka közmővesítettségi feltétele, hogy az építtetı oldja meg az ivóvíz-, és
villamos energia ellátást, hulladékelszállítást, szennyvízkezelést.
e) Birtokközpont az OTÉK 29.§ (6) bekezdése szerinti ingatlanbejegyzésekkel együtt
kialakítható.
f) Új beépítés kizárólag szabadon álló lehet a telekhatároktól 6-6 méteres építési hely
figyelembevételével.

Erdıterület
22. § (1) Erdıterületbe az erdıtörvény hatálya alá tartozó területek soroltak, amelyek az övezeti terven
lehatároltak vagy mezıgazdasági területen mővelési ág váltással jöttek létre.
(2) Az (E) övezetben az erdıterületekre vonatkozó általános építésügyi elıírások
alkalmazandók.
(3) Az (Ev) övezet helyi természetvédelmi terület.

(3) (Má-2) védelmi övezet
a) Az övezetben a természetvédelmi nyilvántartásban szereplı területek tartoznak.
b) Az övezetben a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötıdı
létesítmények helyezhetık el.

Mezıgazdasági terület
23. § (1) Mezıgazdasági területnek minısül a község teljes beépítésre nem szánt külterülete az erdı-,
a közlekedési-, közmő elhelyezési és vízgazdálkodási területek kivételével.

Kertes mezıgazdasági terület
(2) A mezıgazdasági terület az alábbi területekre tagolódik:
a) (Má) általános mezıgazdasági terület
b) (Mk) kertes mezıgazdasági terület

25. § Kertes mezıgazdasági terület (Mk-1) övezetbe sorolt.
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(3) A területek lehatárolását az igazgatási terület szabályozási terve tartalmazza.
(4) Az igazgatási terület szabályozási terve szerint a 4614 lehetséges nyomvonala mentén az építési
engedélyezési eljárásba a közlekedési szakhatóságot be kell vonni.
Általános mezıgazdasági terület
24. § (1) Általános mezıgazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:
(Má-1) általános övezet,
(Má-2) védelmi övezet.
(2) (Má-1) általános övezet
a) Az övezetbe tartoznak a szántó, szılı, gyümölcsös mővelési ágba tartozó területek,
valamint a gyep (rét, legelı) mővelési ágú azon területek, amelyek a természetvédelem
nyilvántartásában nem szerepelnek.
b) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével:
ba) mezıgazdasági termeléshez kapcsolódóüzemi jellegő építmények
- különbözı mezıgazdasági szolgáltatások (javító mőhelyek, fafeldolgozók)
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyőjtı, élıállat-, zöldség-,gyümölcsfelvásárlás
- élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyító-üzem, pince, hőtıház, vágóhíd,
élelmiszerraktárak
bb) mezıgazdasági építmények
- állattartó épületek
- növénytermesztés épületei
bc) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:
- kiskereskedelem
- vendéglátás
- szálláshely
- sport
- falusi turizmus
- ismeretterjesztés
c) Az övezetben a b) pontban felsoroltak az OTÉK 29. § szerinti feltételekkel helyezhetık el.

(1) (Mk-1) volt zártkerti övezetben telkenként egy db a növénytermesztéshez kapcsolódó ill. a
pihenést, szabadidıs tevékenységeket szolgáló építmény helyezhetı el az alábbi
feltételekkel:
a) telek: területe: minimum 720 m2
szélessége:
minimum 13 méter
b) beépítési mód: szabadonálló ill. kialakult helyzet, a telekhatároktól a telepítési
távolságon belül építmény nem helyezhetı el.
c) beépítettség: max 3%
d) építményre vonatkozó elıírások:
da) magasság: max 3,5 m
db) tetıidom:35-45°-os nyeregtetı
dc) homlokzatképzés: natúr kıporos vakolat, fehér meszelés
de) tetıfedés: cserép -, vagy nádfedés.
e) kerítés sövény vagy drótháló, falazott ill. betonozott elemek nélkül
f) közmővesítés: az építtetı által biztosított elektromos energia és ivóvíz, zárt vízzáró
szennyvízgyőjtı
14
g) (2) (Mk-1) övezetben új lakás nem helyezhetı el.
(3) (Mk-1) övezetben birtokközpont nem alakítható.

Vízgazdálkodási területek
26. § (1) Vízgazdálkodási rendeltetéső terület az Alpár–Nyárlırinci csatorna területe.
KÖZTERÜLETEK ELİÍRÁSAI
27. § (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv szabályozási vonallal ábrázolja.
13
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b-d)pontokat 12/2011.(IX.23.) rendelet 7.§-a módosította
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdése hatályon kívül helyezte

Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
Ideje: 2011. október 23.

(2) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a
közlekedési terület övezeti elıírásai tartalmazzák.

VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK ELİÍRÁSAI
30. § (1) A természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a mezıgazdasági terület
vonatkozó övezeti elıírásai tartalmazzák.
(2) Az egyes vonalas létesítmények védısávjában építés csak az illetékes szakhatóság
hozzájárulásával lehetséges:
a) vízügyi védıterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint
b) közlekedési védıterület országos közutak tengelyétıl külterületen: 100-100 méter
c) távvezeték hálózati energiaellátó és közmőlétesítmények védıterületei az illetı
szabványnak megfelelıen:
földgáz távvezeték (NA 150) 60-63 bar: 40-40 méter
elektromos távvezeték 120 kV 13-13 méter
25-30 kV
5-5 méter
vízmő kutak: vízügyi elıírások szerint
d) közmővek védıtávolságai:
vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint
gázvezeték MSZ 7487 szerint
e) nagy és kisfeszültségő föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 4 méternél
magasabb mezıgazdasági kultúrák telepítése.

(3) Utcai fasor az alábbiak figyelembevételével telepítendı:
telekhatártól, épülettıl kiskoronájú fa:
minimum 2,0 méterre
középkoronájú fa minimum 2,5 méterre
nagykoronájú fa minimum 3,5 méterre
(4) Magas és mélyépítési munkák miatt a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás
alapján megváltási ár szabható ki.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM ELİÍRÁSAI
15

28.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelıhelyek esetében
alkalmazni kell a hatályos jogszabályt.
(2) Belterületi régészeti lelıhelyek a következık.
1. Szekeres István telke (hrsz.: 447) KÖH azonosító szám: 27952
2. Hangár u. (hrsz.: 494/1, 495, 512, 513) KÖH azonosító szám: 27955

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOGINTÉZMÉNYEK

(3) Külterületi régészeti lelıhelyek a következık:
1. Bogárzó-dőlı (hrsz.: 049/19) KÖH azonosító szám: 27953
2. Semlyék (0110/1, /3 hrsz) KÖH azonosító szám: 57259
3. Homok-dőlı (0107/4-6, /18-25, /29-31; 0108/1 hrsz) KÖH: 57260
4. Holl-tanyától DK-re (0141/69 hrsz) KÖH azonosító szám:
5. Selymes-dőlı, Gyenes-tanyától É-ra (0141/93-97, /114, /116-125 hrsz)
6. Kiss-tanya (0135/3; 0136/3, /31-37 hrsz)
7. Gyümölcsös I. (0105/16-19; 0106/66, /83-87 hrsz)
8. Gyümölcsös II. (095/20, /35, /83; 098/4; 0195/113 hrsz)
9. Nyárjasi-erdı (0195/115-124 hrsz)
10. Varga tanyától nyugatra (1002/16-26, 1003/1-2 hrsz)
11. 44. sz. fıúttól délre (1004/3, 1006 hrsz).

31. § (1) Nyárlırinc Község Képviselı-testülete e rendelet elfogadásával egyidejőleg az alábbi sajátos
jogintézményekkel él és rendelkezik azokról:
a) útépítési és közmővesítési hozzájárulás,
b) helyi közút céljára történı lejegyzés,
c) településrendezési kötelezések, amely helyrehozatali kötelezettség.
Útépítési és közmővesítési hozzájárulás
(2) A települési önkormányzat az útépítési és közmővesítési hozzájárulásról külön rendelkezik.
Helyi közút céljára történı lejegyzés
(3) Kiszolgáló és lakóút céljára lejegyzésre kerülhetnek a szabályozási terv szerinti
(Köu-2) lehatárolt területek.

29. § (1) Országos jelentıségő mőemléki védettségő az árpádkori templomrom (494/2 hrsz),
szabályozási terven jelölt környezetében építési munka csak örökségvédelmi szakhatósági
közremőködéssel végezhetı.

Helyrehozatali kötelezettség
(4) Településkép védelme érdekében helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a Jegyzıt
felhatalmazza az alábbi esetekben:
- szélsıséges idıjárás esetén balesetveszélyes tetıhéjazat, homlokzatburkolat,
- homlokzatvakolat 50%-nál nagyobb hiánya,
- pikkelyes fedés (cserép, pala) bitumenes feketelemez fedéssel való kipótlása,
- közízlést sértı homlokzati festés-, ill. ábrázolás.

(2) Helyi értékvédelemben részesülnek az alábbiak:
rk. templom (440 hrsz), iskola (1009 hrsz)
16

(3) -

KÖRNYEZETVÉDELMI ELİÍRÁSOK
15
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12/2011.(IX.23.) rendelet 8.§-a módosította
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Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.

12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdés hatályon kívül helyezte

Ideje: 2011. október 23.
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32. §

12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdés módosította

Ideje: 2011. október 23.

ÉRTELMEZİ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
33. § (1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) kialakult állapot: az építési övezeti elıírásoknak nem megfelelı, a korábbi szabályoknak
megfelelıen kialakult beépítés
b) meglévı épület: jogerıs építési, illetve használatbavételi engedéllyel rendelkezı illetve
több mint 10 éve használatba vett épület
c) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló
telek nem tartozhat.
d) háztartással kapcsolatos kiegészítı helyiségek: a háztartással kapcsolatos nyári-konyha,
mosókonyha szárító, barkács-mőhely, tároló építmények (tüzelıanyag,
szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csőr, pajta és más tároló) állattartó
épületek, jármő tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)
e) meglévı tanyatelek: külterületi lakóházhoz tartozó telek „kivett” illetve „udvar”
nyilvántartású része.
(2) Jelen rendelet kihirdetését követı hónap elsı napján lép hatályba és rendelkezéseit a
hatálybalépését követıen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.
(3) Kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.
(4) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg Nyárlırinc összevont rendezési tervének szabályozási
elıírásairól szóló 7/1995.számú rendelet hatályát veszti.

Pancza János
polgármester

Zayzon Jenıné
jegyzı
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Módosítási helyszínek átnézeti lapja
3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása
3.2. Településrendezés
3.3. Környezetalakítás
3.4. Közlekedés
3.5. Közmővesítés
3.6. Hírközlés

Módosítási helyszínek átnézeti lapja
Településfejlesztési döntésbıl következı módosítások
2. helyszín (0162/3 hrsz, közösségi ház elhelyezése)
3. helyszín (0162/12 hrsz, közösségi ház bıvítése)
1. helyszín (piac elhelyezése)

HÉSZ építménymagasságokat érintı felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása különös
tekintettel a melléképületekre és a zártkerti épületekre.
Államigazgatási szervi állásfoglalásokból következı kiegészítı jellegő módosítások
Természetvédelmi határvonalak aktualizálása
Régészeti lelıhelyek aktualizálása
Belvízveszélyes területek lehatárolása

Módosítási helyszínek

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

1

Vizsgálat alapja
Jelen összeállítása 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december
12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet veszi alapul.
Megye térségi szerkezeti terve

Szentkirály 10.189 ha-os
igazgatási területe
mezıgazdasági-, vegyes-,
hagyományosan vidéki -, és
vízgazdálkodási térségbe
tartozik.
Az igazgatási terület
jellemzıen mezıgazdasági
térség.
Településszerkezeti tervi
átvezetést igénylı hálózati
elem az M44. út, amelyet a
szerkezeti terv tartalmaz.

A térségi területfelhasználási kategóriák megoszlása Nyárlırinc területén
Térségi kategória megnevezése
Erdıgazdálkodási térség
Mezıgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
Hagyományosan vidéki térség
Vízgazdálkodási térség
Igazgatási terület összesen

területe (ha)
2.030
3.390
1.061
143
1
6.636

Településrendezési tervi területfelhasználások
Biztosítandó min
(ha)

Érvényes terv
szerint (ha)

Módosítás
mértéke
(ha)

2.200

2.201

4.216

4.221

220

219

1,2

1,2

Területfelhasználás
(megyei terv 85%-a)
Erdıterület

1.725
(megyei terv 85%-a)

Mezıgazdasági terület

2.881
(megyei terv 85%-a)

Vegyes területfelhasználású terület
Erdıterület
Mezıgazdasági terület
Hagyományosan vidéki térség

286

Vízgazdálkodási térség
Igazgatási terület összesen

0,9

143
(megyei terv 85%-a)

6.636

Jelen módosítás a területfelhasználásban lényegi változást nem eredményez, a területrendezési tervi
feltételek változatlanul teljesülnek.

3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

2

Térségi övezetekkel való megfelelés
Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület (1321 ha)

A település kiváló termıhelyi adottságú szántó övezettel érintett része mezıgazdasági területbe
tartozik és a módosítással is ott marad.
Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület (151 ha)
A község foltokban érintett az
övezettel.
Az erdészeti adatszolgáltatás
szerinti ellenırzést elvégezve
megállapítottuk, hogy a
településrendezési terv az
övezetbe tartozó területeket
erdıterületként tartalmazza.

Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete nem érinti a települést.

3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása
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Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete (1441 ha)
Térségi jelentıségő
tájképvédelmi terület
övezetével a módosítási
helyszínek nem érintettek

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete nem érinti a települést.
Felszíni vizek vízminıség -védelmi vízgyőjtı területének övezete nem érinti a települést.
Ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete nem érinti a települést.
Együtt tervezhetı térségek övezete
Az övezeti érintettség
településrendezési tervi
tartalmat nem befolyásolja.

Kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezete nem érinti a települést.

3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása
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Magterület övezet (390 ha)
Ökológiai folyosó övezet (768 ha)
Pufferterület övezet (192 ha)

Az övezettel érintett
területek aktualizálása
(természeti és ex lege
védett területkénti
jelöléssel) a
természetvédelmi
(KNPIg.) adatszolgáltatás
szerint megtörténik.

Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete (245 ha)
Módosítási helyszínek
nem érintik az övezetet.

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezetével a település nem érintett.
Világörökség és világörökség várományos terület övezetével a település nem érintett.
Történeti települési terület övezetével a település nem érintett.

3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete (146 ha)
Az övezettel érintett
területeken beépítés nem
tervezett. a
Belvízveszélyes terület
lehatárolása jelen
módosítással megtörténik.

Nagyvizi meder övezet nem érinti a települést.
Földtani veszélyforrás területe övezet nem érinti a települést.
Vízeróziónak kitett terület övezet településhatárosan érinti a községet.
Széleróziónak kitett terület övezet településhatárosan érinti a községet.

3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása
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3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS
3.2.1. Módosítások ismertetése
3.2.2. Biológiai aktivitásérték változás kimutatása (Étv 7.§(3)b feltétel igazolása)
3.2.3. Étv 7.§(3)e feltétel igazolása

1. jelő módosítás ismertetése
Képviselı-testület 82/2012.(X.17.) Kt. határozatában a sportpálya melletti piac érdekében
kezdeményezte a településrendezési terv módosítását.
Alaptérkép

Légifotó (2011. augusztus 26.)

1. jelő módosítás ismertetése

1

Helyzetleírás és javaslatok
A 64/6 hrsz-ú telek déli 2/3 részén sportpálya és öltözıépület található.
Az északi fele gyepes egy raktárépülettel. Az utóbbi területére javasolt a piac.
A hatályos településrendezési tervben a telek egésze sportterületként Ksp jelő különleges
beépítésre szánt területbe sorolt.
A módosítása 64/6 hrsz-ú telek sportolási célra nem használt részét érinti. Csak az északi 2/3-os
telekrészen lesz lehetıség piac kialakítására.
Fotók

64/6 hrsz-ú telek északi Vasút utca felıli része, a piac javasolt területe

Változatlanul maradó sportpálya és öltözı
Tervezett beépítés helyszínrajza

1. jelő módosítás ismertetése

2

A piac Kp jellel különleges beépítésre szánt területbe javasolt.
A településszerkezeti terv területfelhasználása nem változik, csak az intézmények ábrázolása
módosul, a piac, mint kereskedelmi intézmény jelölésével.
Szabályozás a kialakult helyzet: már kiépített útburkolat figyelembevételével módosul, illetve a
piac építésügyi elıírásaival kiegészül.
Kp jelő piac építésügyi elıírásai a HÉSZ új 18/A §-ába kerülnek a következık szerint:
„18/A§ (1) Piac a szabályozási terven lehatárolt, ahol az alaprendeltetésnek megfelelı
építmények helyezhetık el.
(2) beépítés módja: oldalhatáron álló
(3) beépítettség: max 30 %
(4) építménymagasság: max 4,5m
(5) zöldfelület: min 40%”
Érvényes szerkezeti terv részlete

Szerkezeti terv módosítási javaslatának részlete

Hatályos szabályozási terv
Módosított szabályozási terv részlete
Belterületi szabályozás (SZ-2) b szelvény

1. jelő módosítás ismertetése
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2. és 3.jelő módosítások ismertetése
Képviselı-testület 82/2012.(X.17.) Kt. határozatának 27/2013.(II.18.) normatív határozattal való
kiegészítésében a Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány szenvedélybetegek gyógyítását szolgáló
épületének 0162/3 hrsz-ú telken való elhelyezhetısége és a Kecskeméti Református
Egyházközösség Emmaus Háza 0162/12 hrsz-ú telken való bıvítési lehetıségének biztosítása
érdekében kezdeményezte a településrendezési terv módosítását.
Rendezési tervi alaptérkép

0162/3 hrsz

0162/12 hrsz

0162/30 hrsz

Légifotó (2011. augusztus 26.)

Hatályos tervben a 0162/30 hrsz-ú telek beépítésre szánt (településközpont vegyes) terület Vt-1
építési övezetébe tartozik. A kijelölés indoka a Kecskeméti Református Egyházközség Emmaus
konferencia-ház, mint meglévı intézmény volt. A helyszín a terven tévesen a 060/5 és 0160/28
hrsz- telkeken és a 0160/30 hrsz -ú telek „a” alrészletén került bejelölésre.
2.-3. jelő módosítás ismertetése

1

Jelen módosítással a javítás megtörténik.
A módosítás további: a Kecskeméti Református Egyházközösség beruházásában megvalósuló
intézmény elhelyezését biztosítja. A 0162/3 hrsz-ú telekre szenvedélybetegek gyógyítását
szolgáló intézmény tervezett.
Földhivatali nyilvántartás

2.-3. jelő módosítás ismertetése

2

Fotók

Meglévı beépítés: Emmaus -ház (0162/12 hrsz)

Tervezett beépítés helyszíne (0162/3 hrsz)
Helyzetleírás, javaslatok
Az Emmaus Ház a hatályos terv szerint településközpont vegyes terület (Vt-1) építési övezeti
elıírásai a következık
(Vt-1) intézményi övezet elıírásai (HÉSZ 11.§(3)bekezdés)
a) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével
-lakóépület, szolgálati lakás
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-sportépítmény
b) Telek területe: minimum 650 m2
c) Beépítés: oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével utcavonalra
d) Beépítettség: maximum 30%,
e) Építménymagasság: min 3,6méter, maximum 7,5méter, de a szomszédos épületek
homlokzatmagassága közötti különbség: maximum 1,5 méter.
f) Zöldfelület: min 40%.
2.-3. jelő módosítás ismertetése
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Az intézmény elhelyezkedését tekintve a településközpont vegyes területi kijelölés nem adekvált.
A korábbi építésügyi elıírások: az OÉSZ intézményi területfelhasználási kategóriájának
településközponti vegyes területre való átfordításából eredeztethetı.
Jelen módosításban a településközpont vegyes területet különleges beépítésre szánt terület (Kkö)
jelő közösségi építési övezetébe javasoljuk áttenni. A tervezett beruházásnak megfelelı
építésügyi elıírások a HÉSZ új 18/B.§-ába kerülnek.
„18/B.§(1) A közösségi építési övezet (Kkö) jellel a szabályozási terven lehatárolt.
(2) Hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épületek és az ezekkel
kapcsolatos kiszolgáló épületek és szolgálati lakás elhelyezhetı.
(3) Telek: min 900 m2,
(4) Beépítés mód: szabadon álló illetve a kialakult helyzet szerint
(5) beépítettség: max 30%,
(6) építménymagasság: max 7,5 m,
(7) Teljes közmővesítés: az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen vízzáró medencés győjtés megengedett,
(8) zöldfelület: min 45%”
Érvényes településszerkezeti terv részlete

Szerkezeti terv módosított részlete

2.-3. jelő módosítás ismertetése
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Hatályos szabályozási terv (SZ-1) részlete

Szabályozási terv (SZ-1) módosítási javaslatának részlete

2.-3. jelő módosítás ismertetése
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3.2.2.
Biológiai aktivitás-érték változás kimutatása (Étv 7.§(3)b
feltétel igazolása)
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§(3)b) szerint az
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejőleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminısítés elıtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”
Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült.
Meglévı területfelhasználás adatai
Terület minısége
Módosítás Módosítási
jele
helyszín
(hrsz)
64/6
sportterület
1.
0160/6
településközpont
2.
0160/28
településközpont
0160/30„a”
településközpont
településközpont összesen:
0162/12
erdı
0162/13
erdı
3.
mindösszesen:

Terület
Értékszorzó Értékmutató
nagysága
(ha)
3
2,22
0,74

3,9
2
0,6

0,5
9
9

1,95
18
5,4
27,57

Rendezési terv javasolt módosítása szerinti érték
9/2007.(IV.3.)ÖTM rendelet szerinti nem differenciált számítás
Tervezett területfelhasználás adatai
Meglévı területfelhasználás adatai
Módosítás Módosítási
Terület minısége
jele
helyszín
(hrsz)
64/6
piac
1.
0160/6
ált. mezıgazdasági
2.
0160/28
ált. mezıgazdasági
0160/30„a”
ált. mezıgazdasági
ált. mezıgazdasági összesen:
0162/12
közösségi terület
0162/13
közösségi terület
3.
mindösszesen:

Terület
Értékszorzó Értékmutató
nagysága
(ha)
0,74
1,51
1,11

3,9
2
0,6

3,7
32
3

14,43
6
1,8
23,34

A meglévı és a tervezett területfelhasználás ill. szabályozás közötti biológiai aktivitásérték különbözete
25,57-23,34=2,23
A különbség pótlására mezıgazdasági terület helyén erdıterületek kerülnek a településrendezési tervbe
a mellékelt helyszínen összesen: 3 ha nagyságban.
1
2

rendelet 1. táblázat 18. sor (nagy kiterjedéső kereskedelmi terület) 20. sor (vásár)
rendelet 1. táblázat 21. sor (oktatási épület) 22. sor (egészségügyi épület)

3.2.2. Biológiai aktivitásérték számítás

1

3 ha általános mezıgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 3x3,7=11,1
3 ha erdıterület biológiai aktivitásértéke 3x9=27
A kettı különbsége: 27-11,1=15,9 több, mint 2,23, tehát a biológiai aktivitásértékre vonatkozó
rendelkezések teljesülnek.
Településrendezési tervbe kerülı: erdıterület
Légifotón (2011. szept.11.) jelölve

3 ha
Településszerkezeti terv részletén jelölve:

3.2.2. Biológiai aktivitásérték számítás

2

3.2.3.
Étv 7.§(3)e feltétel igazolása
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.törvény (továbbiakban: Étv)
7.§(3)e) szerint
„ a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhetı, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelı terület.”
1.) jelő módosítás (Piac kijelölés)
A hatályos tervben nincs piacterület. Kijelölése ezért az Étv.-vel nem ellentétes.
2-3.) jelő módosítások (Közösségi területek kijelölése)
A hatályos tervben nincs különleges közösségi területi kijelölés.
A tervezett területfelhasználás már meglévı intézményhez kapcsolódnak, másutt nem valósítható meg,
helyhez kötöttnek minısül.

3.2.3. Étv 7.§(3)e) feltétel igazolása

Természetvédelmi határvonalak aktualizálása
Természetvédelemmel érintett területek
2010. évi természetvédelmi adatszolgáltatás alapján

Természetvédelemmel érintett területek
2012. évi adatszolgáltatás alapján

Lényegi különbség nincs, kisebb kiigazítás történt az „ex lege) védett szikes tó lehatárolásában
átvezetésre kerül, az Má-2 mezıgazdasági övezet határa értelemszerően változik.
Államigazgatási szervi állásfoglalásokból következı kiegészítések

1

Kunhalmokkal az adatszolgáltatás szerint a terv kiegészül.

A kiegészítés a településszerkezeti tervet és a külterületi szabályozást érinti.

Államigazgatási szervi állásfoglalásokból következı kiegészítések
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Régészeti lelıhelyek aktualizálása
A hatályos településrendezési terv a következı régészeti lelıhelyeket tartalmazza:
Belterületi régészeti lelıhelyek a következık.
1. Szekeres István telke (hrsz.: 447) KÖH azonosító szám: 27952
2. Hangár u. (hrsz.: 494/1, 495, 512, 513) KÖH azonosító szám: 27955
Külterületi régészeti lelıhelyek a következık:
1. Bogárzó-dőlı (hrsz.: 049/19) KÖH azonosító szám: 27953
2. Semlyék (0110/1, /3 hrsz) KÖH azonosító szám: 57259
3. Homok-dőlı (0107/4-6, /18-25, /29-31; 0108/1 hrsz) KÖH: 57260
4. Holl-tanyától DK-re (0141/69 hrsz) KÖH azonosító szám:
5. Selymes-dőlı, Gyenes-tanyától É-ra (0141/93-97, /114, /116-125 hrsz)
6. Kiss-tanya (0135/3; 0136/3, /31-37 hrsz)
7. Gyümölcsös I. (0105/16-19; 0106/66, /83-87 hrsz)
8. Gyümölcsös II. (095/20, /35, /83; 098/4; 0195/113 hrsz)
9. Nyárjasi-erdı (0195/115-124 hrsz)
10. Varga tanyától nyugatra (1002/16-26, 1003/1-2 hrsz)
11. 44. sz. fıúttól délre (1004/3, 1006 hrsz).
Az idıközben felvett új lelıhellyel való kiegészítés az adatszolgáltatás alapján megtörténik.
hrsz
475/5, 450, 495, 508, 509, 497, 498, 499, 500,
493, 485, 486, 488, 501, 502, 238/2, 484, 481,
479, 480, 503, 492/1, 492/2, 490, 491, 240, 239,
477, 489, 524, 525, 526, 527, 528, 519, 516, 517,
515/5, 535, 515/4, 520, 522, 521, 483, 482/2,
482/1, 459, 458, 515/2, 471/1, 472, 515/3, 461,
557, 556, 554/4, 554/2, 554/1, 241/1, 242/1, 624,
623, 593, 611, 594, 620, 621, 622, 560, 562, 561,
563, 545, 559, 544, 539, 540, 507, 541, 542, 543,
564, 565, 506, 505, 504, 235, 238/1, 237, 234,
400/3, 595, 572, 585, 587, 588, 586, 584, 583,
589, 592, 598, 597, 596, 590, 591, 599, 619, 582,
579, 606, 605, 580, 604, 581, 603, 602, 601, 600,
618, 617, 616, 555/1, 169/3, 609, 608, 149, 612,
613, 607, 615, 614, 169/2, 574, 573, 169/1, 171,
205, 203, 206, 537, 538, 204, 207, 566, 576, 577,
578, 575, 571, 570, 569, 568, 567, 0105/5,
0105/3, 0105/2, 0105/7, 0103, 0105/4, 0104/1,
0130/6, 0130/7, 0130/5, 0104/2, 0104/4, 0104/3,
0105/6, 468, 475/12, 475/11, 475/9, 449, 475/10,
475/7, 445, 475/8, 446, 475/6, 447, 448, 467/2,
440, 452/2, 452/1, 467/1, 441, 465, 464, 453,
463, 439, 438, 444, 442, 437, 436, 433/2, 433/1,
451, 429, 400/2, 475/4, 427, 443, 475/1, 475/2,
426, 428, 430, 434/1, 434/2, 435, 338, 339/1,
339/2, 340/1, 340/2, 341, 432, 431, 715, 422,
425, 423, 424, 410, 716, 322/2, 324/2, 243, 323,
324/1, 325, 326, 454, 327, 328, 329, 330, 322/1,
321, 331/1, 331/2, 332/1, 456, 457, 335, 462,
455, 332/2, 333, 334, 336, 337, 0102/1, 236,
242/2, 241/2, 282, 400/1, 418, 342, 343, 405,
416, 417, 415, 419, 420, 421, 414, 413, 412,
411, 409, 407, 406, 408, 523, 475/23, 476, 474,
470, 473, 471/2, 469, 466, 478, 460, 548, 547,
546, 552, 553, 536, 533, 534, 550, 551, 558,
518, 487, 549, 531, 532, 514, 530, 529, 510, 512,
494/2, 511, 496, 513, 494/1

A kiegészítés a szerkezeti tervet és a belterületi (SZ-2) szabályozási terv szelvényeit érinti.
Államigazgatási szervi állásfoglalásokból következı kiegészítések

3

Belvízveszélyes területek lehatárolása
A képviselı-testület 127/2013.(IX.03.) számú határozatában a tapasztalatok alapján a 475/24-35
hrsz-ú telkeket minısítette belvízveszélyesnek.

A telkek lakóterületi kijelölése nem változik. A szerkezeti terv és a belterületi szabályozási terv a
„belvízveszélyes területi határ” jellel kiegészül.

Államigazgatási szervi állásfoglalásokból következı kiegészítések
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HÉSZ építménymagasságokat érintı felülvizsgálata és szükség szerinti
módosítása különös tekintettel a melléképületekre és a zártkerti épületekre.
A 82/2012.(X.17.) Kt. határozat szerinti felülvizsgálat célja az egyszerősítés, a
felesleges szabályozások kiküszöbölésének szándéka áll.
A határozat-hozatal konkrét indoka a betonelem gépkocsitárolók elhelyezhetısége és az
egykori zártkertekben már meglévı épületek használatbavételének megsegítése volt.
A felülvizsgálat fentieket kiemelten kezeli, de az azon túliakra is kiterjed.

1

NYÁRLİRINC KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL
SZÓLÓ 11/2004. (IX. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE1
Nyárlırinc Község Képviselı-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban Étv) 6.§ (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a következı helyi építési
szabályokat állapítja meg:
A RENDELET HATÁLYA
1. § (1) E rendelet Nyárlırinc közigazgatási területére terjed ki.
2

(2)a) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenységet és telekalakítást végezni az
általános elıírások figyelembevételével e rendelet alapján lehet.
b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK (az országos településrendezési és
építési követelményekrıl szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet ) és a hatósági
elıírások az érvényesek.
(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható:
3
a) Igazgatási terület szabályozási terve
m=1: 16 000
4
b) Belterület szabályozási terve
m=1: 2 000
c) Övezeti összesítı

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
2. § (1) Kötelezı szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért
módosításuk csak a szabályozási terv felülvizsgálatával és módosításával lehetséges.
Ezek
- beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása
- közterületek (utak) szabályozása
(2) Irányadó szabályozási elem: a telekhatár, (Lf-2) övezetben az építési vonal.
Az irányadó szabályozási elemek az építési övezeti elıírások betartásával, a szomszédsági
illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók.
(3) A tömbön belüli övezethatár valamint az (Má-1) és (Má-2) övezet közötti határvonal a mindenkori
telekhatár vonalával megegyezik.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZÖS ELİÍRÁSAI
3. § (1) A meglévı telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési
távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek elıírtaktól, de (új) telket alakítani,
(telket megosztani) csak az övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet és új beépítés is csak az
övezeti elıírások szerint engedhetı.
(2) Telekhatártól való ültetési távolságok az alábbiak lehetnek:
a) szılı: min 0,8 méter
b) 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs-, és egyéb bokor esetén: minimum 1,5méter,
c) 3 méternél magasabbra növı gyümölcs-, és egyéb fa esetében: minimum 3,0 méter,
d) erdei fafaj esetében: min 8,0 méter.
(3) Meglévı tanyatelken a 24.§(2) szerinti építmények maximum 30%-os beépítettséggel elhelyezhetık.

1

12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
12/2011.(IX.23.) rendelet 1.§ módosította
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
3
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(1)a) iktatta be
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
4
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(1)b) iktatta be
Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
2

2

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
Telekalakítás
4. § (1) Nyúlványos (nyeles) telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.
Jármővek elhelyezése
5. § Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig jármővek elhelyezésére az alábbi
vonatkozik:
az építési telekhez kapcsolódó közterületen a közterület kezelıjének engedélyével akkor helyezhetı el
a gépjármő, ha a telken igazoltan
-ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhetı,
-a már meglévı épület, ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé.
Területfelhasználás
6. § (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi
területfelhasználási egységekbe soroltak:
a) Lakóterület, amely
(Lf) Falusias lakóterület
b) Vegyes terület, amely
(Vt) Településközpont vegyes terület
c) Gazdasági terület, amely
ca) (Gksz) Kereskedelmi szolgáltató terület
cb) (Gip) Ipari terület
d) Különleges terület, amely
da) (Kt)Temetı,
db) (Ksp)Sportterület,
dc) (Kh) Hulladéklerakó.
(2) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az alábbiakat tartalmazza:
Területfelhasználás jele

Beépítési mód
Max
építménymag.(m)

max beépítettség %
min telekterület (m2)

Épületek, építmények elhelyezése
7. § (1) Lakóterületen a lakások az (Lf-2*) övezeten kívüli saroktelkek kivételével egy épületben helyezendık
el. A lakáshoz tartozó háztartással kapcsolatos kiegészítı helyiségek kerülhetnek különálló építménybe
is.
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(2)(3) Terepszint alatti önálló építmény- amely a saját építési telken belül az építési hely határán belül attól
biztonságos távolságig terjedhet- csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.
(4) Építési munka közmővesítési feltétele:
a) lakóterületen, kereskedelmi szolgáltató területen a földgáz kivételével teljes, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen zárt medencés győjtés megengedett.
b) gazdasági területen és beépítésre nem szánt területen szakhatósági állásfoglalások
figyelembevételével egyedileg határozandó meg.
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(5) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férıhelyigényeknek6 kell megfelelni:
Baromfi
csibe mélyalommal 15 db/m2
tojótyúk mélyalommal 5 db/m2
tojótyúk ketrecben 10 db/m2
kacsa, liba 2 - 3 db/m2
Szarvasmarha
tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
tehén zárt, kötetlen tartásban6 m2/ db
tehén kötetlen tartásban25-30 m2/ db
növendékkötött tartásban 3 m2/ db
növendékkötetlen tartásban4 m2/ db
Ló
kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db
kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
Juh
0,6-1 m2/ db
Sertés
koca elletı fekvırész 2,2 m2/ db
malac bújó 1,3 m2/ db
koca szállás szállás 1,5m2/ db
kifutó 4 m2/ db
2
hízó 1,5 m / db
borjú közös rekeszben 2-5m2/db
bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db
bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

(6) a) törlésre kerül, mivel a hatályos rendeletek szerint állatlétszámot önkormányzati
rendeletben nem lehet szabályozni.

(6) a) Lakóterületen elhelyezhetı állatlétszámokra külön önkormányzati rendelet vonatkozik.
b) Lakóépülettıl való védıtávolság legalább az alábbi:
ló, szarvasmarha
15 m
juh, kecske, sertés
10 m
broiler baromfi ketreces
5m
almos
10 m
tojótyúk (ketreces)
10 m
viziszárnyas
15 m
pulyka
10 m
anyanyúl és szaporulata
10 m

(8) bekezdéssel való kiegészítés utcaképi szempontok indokolják, mivel a min
építménymagasság elmarad.
7.§ (8) Lakóterületen vagy településközpont vegyes területen gépkocsitároló önálló
épületben utcafronton nem helyezhetı el.

(7) Lakóterületen csak zárt trágyatároló létesíthetı.
Zöldfelületi, növénytelepítési elıírások
8. § (1) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.
Lakóterületre vonatkozó elıírások
Általános elıírás
9. § 7(1) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert mérete: minimum 4 méter.
(2) Lakóterület: falusias lakóterület

6
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Falusias lakóterület
10. § (1) A falusias lakóterület a beépítési jellemzık alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre
tagolódik:
(Lf-1) utcafrontos beépítés övezete
(Lf-2) elıkertes beépítés övezete
8
(2) a) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével
aa) legfeljebb 2 lakásos lakóépület és háztartási helyiségek és/vagy
ab) kereskedelmi,- szolgáltató és vendéglátó épület
ac) szálláshely szolgáltató épület
ad) kézmőipari építmény
ae) helyi igazgatási, egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület
af) sportépítmény
ag) a terület alaprendeltetését nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemi- gazdasági
tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhetı.
b) Falusias lakóterületen a telekalakításra vonatkozó általános elıírások teljesítése miatt
szükséges telekösszevonás kivételével maximum 24 méter széles telek alakítható.
(3) (Lf-1) utcafrontos beépítés övezete
a) Telek: szélessége: min 14 m,
b) Területe: min 650 m2
c) Beépítés módja: utcavonalon, oldalhatáros építési hely szerint, utcafrontra állattartó
építmény kizárásával,
d) Beépítettség: maximum 30%
e) Építménymagasság: minimum 2,5m, max 4,5 m
f) Zöldfelület: minimum 40%

10.§ (3)e) és (4)d) pontokból a min 2,5m érték elmarad, a hatályos OTÉK az
építménymagasság min értékének elıírását az építési övezeti elıírások között
nem tartalmazza.

(4) (Lf-2) elıkertes beépítés övezete
a) Telek: szélessége: min 18,0m
mélysége: min 50,0 m
területe: min 900 m2
b) Beépítés módja: 5 m-es elıkerttel az oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével
c) Beépítettség: max 30 %
d) Építménymagasság: min 3,6 m, max 4,5 m
e) (Lf-2) * övezetben a telkek keresztirányú osztásával új telek nem alakítható.
Vegyes terület
Településközpont vegyes terület
11. § (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett településközponti beépítés területe.
(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:
(Vt-1) intézményi övezet
(Vt-2) központi övezet
Övezeti elıírások
(3) (Vt-1) intézményi övezet
a) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével
-lakóépület, szolgálati lakás
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-sportépítmény
b) Telek területe: minimum 650 m2
c) Beépítés: oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével utcavonalra
d) Beépítettség: maximum 30%,
e) Építménymagasság: min 3,6méter, maximum 7,5méter, de a szomszédos épületek
homlokzatmagassága közötti különbség: maximum 1,5 méter.
f) Zöldfelület: min 40%.
8
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(4) (Vt-2) központi övezet
a) Elhelyezhetı: az övezeti elıírások figyelembevételével
-lakóépület,
-igazgatási épület,
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület,
-sportépítmény,
-kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
b) Telek: területe: minimum 650 m2
c) Beépítés: oldalhatáron álló építési hely figyelembevételével utcavonalon, utcával párhuzamos
tetıidomú épülettel
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: minimum 3,6 méter, maximum 7,5 méter, de a szomszédos épületek
homlokzatmagassága közötti különbség: maximum 1,5 méter.
f) Zöldfelület: min 40%.
Gazdasági területek
12. § (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.
(2) A gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató terület
ipari terület
(3) A gazdasági területen lakás kizárólag meglévı lakás átépítésével, bıvítésével
alakítható ki.
9

Kereskedelmi szolgáltató terület
13. § (1) Kereskedelmi szolgáltató területbe a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépíthetı terület sorolt
(2) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1) általános és (Gksz-2) ellátást szolgáló építési övezetbe
sorolt.
(3) (Gksz-1) általános építési övezet
a) Az elıírások figyelembevételével
aa) mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül
ac) igazgatási és egyéb irodaépület
ad) parkolóház, üzemanyagtöltı
ae) sportépítmény,
af) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató
épület elhelyezhetı:
b) Telek:
ba) szélessége: minimum 20,0 méter
bb) mélysége: minimum 50 méter
bc) területe: minimum 1000 m2
c) Beépítés módja: oldalhatáros építési hely figyelembevételével
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: maximum 7,5 méter, ami a technológiai szükségszerőségbıl változhat.
f) Zöldfelület: minimum 25 %
(4) (Gksz-2) ellátást szolgáló építési övezet
a) Az elıírások figyelembevételével
aa) ellátást szolgáló nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény
ab) szolgálati lakás a gazdasági tevékenységi célú épületen belül
ac) sportépítmény,
ad) kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató
épület elhelyezhetı:
b) Telek: minimum 1000 m2

9
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c) Beépítés módja: szabadonálló a következı építési hely szerint:
ca) ÉK-i telekhatártól 10 méter.
cb) DK-i telekhatártól : 4 méter,
cc) DNY-i telekhatártól: 10 méter
cd) ÉNY-i telekhatártól: 4 méter
d) Beépítettség: maximum 50%
e) Építménymagasság: maximum 4,5 méter.
f) Zöldfelület: minimum 30 %.
Ipari terület
14. § (1)(Gip-1) majorsági övezet
10
a) Telek: minimum 900 m2
b) Beépítés módja: szabadonállóan minimum 5 méteres elıkerttel, de legalább a
homlokzatmagasságnak megfelelı oldal-, és hátsókerttel.
11
c) Beépítettség: maximum 45%
d) Építménymagasság minimum 3,6 méter, maximum 7,5 méter, ami a technológia függvényében
változhat.
f) Zöldfelület: minimum 25%.
(2) (Gip-2) közmő övezet
a) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény a szakhatóságok
figyelembevételével az illeszkedési szabályok szerint határozandó meg.
b) Építménymagasság, közmővesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti
illeszkedés biztosításával egyedileg határozandó meg.
Különleges területek
15. § Különleges területek az alábbiak:
a) (Ksp) Sportterület
b) (Kt) Temetı
c) (Kh) Hulladéklerakó
Sportterület
16. § (1) Sportterület (Ksp) a szabályozási terven jelölt méretben kialakítandó terület a sport-, szabadidıs-,
pihenés-, és a testedzés céljára szolgál.
(2) A területen: -sportépítmény, strand
-az alaprendeltetéshez, kapcsolódó épületek helyezhetı el.
(3) Beépítettség: maximum 10 %
Temetı
17. § (1) Temetı (Kt) a szabályozási terven jelölt méretben alakítandó ki.
(2) A területen az alaprendeltetésnek megfelelı létesítmények helyezhetık el.
Hulladéklerakó
18. § A (Kh) jelő hulladéklerakó rekultiválandó és környezetvédelmi felülvizsgálatot követıen beépítésre
nem szánt területként hasznosítható, ahol legfeljebb építési törmeléklerakó, dögkonténer helyezhetı el.

10
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
19. § A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) (Köu )Közlekedési, hírközlési és közmő elhelyezési terület
b) (Z) Zöldterület
c) (E) Erdıterület
d) (M) Mezıgazdasági terület
e) (V) Vízgazdálkodási terület
Közlekedési-, hírközlési és közmő-elhelyezési területek
20. § (1) A közlekedési-, hírközlési-, és közmőelhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek és
hírközlési építményeinek elhelyezésére szolgálnak.
(2) Területen az OTÉK 26. § (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el.
(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
(KÖu-1) országos fı és mellékutak övezete
(KÖu-2) helyi győjtı és lakóutak övezete
(KÖu-3) egyéb utak övezete
(KÖk-1) vasúti övezet
(4) Közlekedési területen belül mőtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzılámpákat, közterületi
építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát
ne akadályozzák.
(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak mőszakilag indokolt esetben: a
fasor távlati pótlási -bıvítési lehetıségeinek megtartásával lehetséges.
(6) (KÖu-1) övezet
a) az övezetbe az országos fı és mellékutak tartoznak,
44. számú II. rendő út.
b) Szabályozási szélesség: minimum 40,0 méter illetve a kialakult helyzet;
(7) (KÖu-2) övezet
a) az övezetbe a lakó és győjtı-utak tartoznak
b) Szabályozási szélessége: min 12 méter
c) Gépjármő forgalomra min 6 méteres burkolati szélesség alakítandó ki.
d) Legalább egyoldali járda és/vagy kerékpárút építendı.
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(8) (KÖu-3) övezet
a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út.
b) Szabályozási szélessége minimum 8 méter az alábbi kitételekkel:
ba) hálózati jelentıségő dőlıút: minimum 10 méter, amelyet fasorral kell kialakítani.
bb) (Köu-3*) övezeti út: minimum 6 méter, amely nem burkolható.
(9) (Kök-1) övezet
Az övezetbe a MÁV vonal tartozik.

(7) c) Gépjármő forgalomra az útügyi elıírások szerinti burkolati
szélesség alakítandó ki.

Zöldterület
21. § (1) Zöldterületek az alábbi övezetekre és zöldterületi terv szerint hasznosítható:
(Z-1) településközponti park övezet
(Z-2) védelmi jellegő zöldterület övezete
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(2) (Z-1) településközponti park övezet
a) A Községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az
intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez.
b) Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezés, köztéri
berendezés elhelyezhetı.
(3) (Z-2) védelmi zöldterület övezete
a) Az övezet közparkká alakításáig mezıgazdasági hasznosítású.
b) Az övezetben épület nem helyezhetı el.
Erdıterület
22. § (1) Erdıterületbe az erdıtörvény hatálya alá tartozó területek soroltak, amelyek az övezeti terven
lehatároltak vagy mezıgazdasági területen mővelési ág váltással jöttek létre.
(2) Az (E) övezetben az erdıterületekre vonatkozó általános építésügyi elıírások alkalmazandók.
(3) Az (Ev) övezet helyi természetvédelmi terület.
Mezıgazdasági terület
23. § (1) Mezıgazdasági területnek minısül a község teljes beépítésre nem szánt külterülete az erdı-, a
közlekedési-, közmő elhelyezési és vízgazdálkodási területek kivételével.
(2) A mezıgazdasági terület az alábbi területekre tagolódik:
a) (Má) általános mezıgazdasági terület
b) (Mk) kertes mezıgazdasági terület
(3) A területek lehatárolását az igazgatási terület szabályozási terve tartalmazza.
(4) Az igazgatási terület szabályozási terve szerint a 4614 lehetséges nyomvonala mentén az építési
engedélyezési eljárásba a közlekedési szakhatóságot be kell vonni.

23.§4) törlésre kerül, mivel szakhatósági közremőködési kötelezettség HÉSZ-ben nem
írható elı.

Általános mezıgazdasági terület
24. § (1) Általános mezıgazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:
(Má-1) általános övezet,
(Má-2) védelmi övezet.
(2) (Má-1) általános övezet
a) Az övezetbe tartoznak a szántó, szılı, gyümölcsös mővelési ágba tartozó területek, valamint a
gyep (rét, legelı) mővelési ágú azon területek, amelyek a természetvédelem nyilvántartásában nem
szerepelnek.
b) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével:
ba) mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegő építmények
- különbözı mezıgazdasági szolgáltatások (javító mőhelyek, fafeldolgozók)
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyőjtı, élıállat-, zöldség-,gyümölcsfelvásárlás
- élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyító-üzem, pince, hőtıház, vágóhíd,
élelmiszerraktárak
bb) mezıgazdasági építmények
- állattartó épületek
- növénytermesztés épületei
bc) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel:
- kiskereskedelem
- vendéglátás
- szálláshely
- sport
- falusi turizmus
- ismeretterjesztés
c) Az övezetben a b) pontban felsoroltak az OTÉK 29. § szerinti feltételekkel helyezhetık el.
d) Az építési munka közmővesítettségi feltétele, hogy az építtetı oldja meg az ivóvíz-, és villamos
energia ellátást, hulladékelszállítást, szennyvízkezelést.
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e) Birtokközpont az OTÉK 29.§ (6) bekezdése szerinti ingatlanbejegyzésekkel együtt kialakítható.
f) Új beépítés kizárólag szabadon álló lehet a telekhatároktól 6-6 méteres építési hely
figyelembevételével.
(3) (Má-2) védelmi övezet
a) Az övezetben a természetvédelmi nyilvántartásban szereplı területek tartoznak.
b) Az övezetben a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötıdı létesítmények
helyezhetık el.
Kertes mezıgazdasági terület
25. § Kertes mezıgazdasági terület (Mk-1) övezetbe sorolt.
13

(1) (Mk-1) volt zártkerti övezetben telkenként egy db a növénytermesztéshez kapcsolódó ill. a pihenést,
szabadidıs tevékenységeket szolgáló építmény helyezhetı el az alábbi feltételekkel:
a) telek: területe: minimum 720 m2
szélessége:
minimum 13 méter
b) beépítési mód: szabadonálló ill. kialakult helyzet, a telekhatároktól a telepítési távolságon belül
építmény nem helyezhetı el.
c) beépítettség: max 3%
d) építményre vonatkozó elıírások:
da) magasság: max 3,5 m
db) tetıidom:35-45°-os nyeregtetı
dc) homlokzatképzés: natúr kıporos vakolat, fehér meszelés
de) tetıfedés: cserép -, vagy nádfedés.
e) kerítés sövény vagy drótháló, falazott ill. betonozott elemek nélkül
f) közmővesítés: az építtetı által biztosított elektromos energia és ivóvíz, zárt vízzáró
szennyvízgyőjtı
14
g) -

(1) d)da)pont a képviselı-testületi szándék illetve a kialakult helyzet szerint
változik.
„(1) d) da) új beépítésben: max 3,5m,
fennmaradási engedélynél: max 6,0m”

(2) (Mk-1) övezetben új lakás nem helyezhetı el.
(3) (Mk-1) övezetben birtokközpont nem alakítható.
Vízgazdálkodási területek
26. § (1) Vízgazdálkodási rendeltetéső terület az Alpár–Nyárlırinci csatorna területe.
KÖZTERÜLETEK ELİÍRÁSAI
27. § (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv szabályozási vonallal ábrázolja.
(2) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a
közlekedési terület övezeti elıírásai tartalmazzák.
(3) Utcai fasor az alábbiak figyelembevételével telepítendı:
telekhatártól, épülettıl kiskoronájú fa:
minimum 2,0 méterre
középkoronájú fa minimum 2,5 méterre
nagykoronájú fa minimum 3,5 méterre
(4) Magas és mélyépítési munkák miatt a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján
megváltási ár szabható ki.

13
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Mk-1 övezet meglévı épületei

b-d)pontokat 12/2011.(IX.23.) rendelet 7.§-a módosította Hatályba lépésének ideje: 2011. október 23.
12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdése hatályon kívül helyezte Ideje: 2011. október 23.
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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM ELİÍRÁSAI
15

28.§ (1) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelıhelyek esetében alkalmazni
kell a hatályos jogszabályt.
(2) Belterületi régészeti lelıhelyek a következık.
1. Szekeres István telke (hrsz.: 447) KÖH azonosító szám: 27952
2. Hangár u. (hrsz.: 494/1, 495, 512, 513) KÖH azonosító szám: 27955
(3) Külterületi régészeti lelıhelyek a következık:
1. Bogárzó-dőlı (hrsz.: 049/19) KÖH azonosító szám: 27953
2. Semlyék (0110/1, /3 hrsz) KÖH azonosító szám: 57259
3. Homok-dőlı (0107/4-6, /18-25, /29-31; 0108/1 hrsz) KÖH: 57260
4. Holl-tanyától DK-re (0141/69 hrsz) KÖH azonosító szám:
5. Selymes-dőlı, Gyenes-tanyától É-ra (0141/93-97, /114, /116-125 hrsz)
6. Kiss-tanya (0135/3; 0136/3, /31-37 hrsz)
7. Gyümölcsös I. (0105/16-19; 0106/66, /83-87 hrsz)
8. Gyümölcsös II. (095/20, /35, /83; 098/4; 0195/113 hrsz)
9. Nyárjasi-erdı (0195/115-124 hrsz)
10. Varga tanyától nyugatra (1002/16-26, 1003/1-2 hrsz)
11. 44. sz. fıúttól délre (1004/3, 1006 hrsz).

29. § (1) Országos jelentıségő mőemléki védettségő az árpádkori templomrom (494/2 hrsz), szabályozási
terven jelölt környezetében építési munka csak örökségvédelmi szakhatósági közremőködéssel
végezhetı.
(2) Helyi értékvédelemben részesülnek az alábbiak:
16

rk. templom (440 hrsz), iskola (1009 hrsz)
(3) -

VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK ELİÍRÁSAI
30. § (1) A természetvédelem érdekében szükséges építési korlátozásokat a mezıgazdasági terület vonatkozó
övezeti elıírásai tartalmazzák.
(2) Az egyes vonalas létesítmények védısávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával
lehetséges:
a) vízügyi védıterületek vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint
b) közlekedési védıterület országos közutak tengelyétıl külterületen: 100-100 méter
c) távvezeték hálózati energiaellátó és közmőlétesítmények védıterületei az illetı szabványnak
megfelelıen:
földgáz távvezeték (NA 150) 60-63 bar: 40-40 méter
elektromos távvezeték 120 kV 13-13 méter
25-30 kV
5-5 méter
vízmő kutak: vízügyi elıírások szerint
d) közmővek védıtávolságai: vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint
gázvezeték MSZ 7487 szerint
e) nagy és kisfeszültségő föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos 4 méternél magasabb
mezıgazdasági kultúrák telepítése.

15
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOGINTÉZMÉNYEK
31. § (1) Nyárlırinc Község Képviselı-testülete e rendelet elfogadásával egyidejőleg az alábbi sajátos
jogintézményekkel él és rendelkezik azokról:
a) útépítési és közmővesítési hozzájárulás,
b) helyi közút céljára történı lejegyzés,
c) településrendezési kötelezések, amely helyrehozatali kötelezettség.
Útépítési és közmővesítési hozzájárulás
(2) A települési önkormányzat az útépítési és közmővesítési hozzájárulásról külön rendelkezik.
Helyi közút céljára történı lejegyzés
(3) Kiszolgáló és lakóút céljára lejegyzésre kerülhetnek a szabályozási terv szerinti
(Köu-2) lehatárolt területek.
Helyrehozatali kötelezettség
(4) Településkép védelme érdekében helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a Jegyzıt felhatalmazza
az alábbi esetekben:
- szélsıséges idıjárás esetén balesetveszélyes tetıhéjazat, homlokzatburkolat,
- homlokzatvakolat 50%-nál nagyobb hiánya,
- pikkelyes fedés (cserép, pala) bitumenes feketelemez fedéssel való kipótlása,
- közízlést sértı homlokzati festés-, ill. ábrázolás.

(4) bekezdés törlésre kerül, mivel a hatályos jogszabályok szerint a településképi
védelem nem jegyzıi jogkör.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELİÍRÁSOK
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32. §

ÉRTELMEZİ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
33. § (1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) kialakult állapot: az építési övezeti elıírásoknak nem megfelelı, a korábbi szabályoknak
megfelelıen kialakult beépítés
b) meglévı épület: jogerıs építési, illetve használatbavételi engedéllyel rendelkezı illetve több
mint 10 éve használatba vett épület
c) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek
nem tartozhat.
d) háztartással kapcsolatos kiegészítı helyiségek: a háztartással kapcsolatos nyári-konyha,
mosókonyha szárító, barkács-mőhely, tároló építmények (tüzelıanyag, szerszámkamra,
szín, fészer, magtár, góré, csőr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármő tároló
(gépkocsi, motorkerékpár, munkagép
stb.)
e) meglévı tanyatelek: külterületi lakóházhoz tartozó telek „kivett” illetve „udvar” nyilvántartású
része.
(2) Jelen rendelet kihirdetését követı hónap elsı napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépését
követıen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.
(3) Kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.
(4) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg Nyárlırinc összevont rendezési tervének szabályozási
elıírásairól szóló 7/1995.számú rendelet hatályát veszti.
Pancza János
polgármester
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12/2011.(IX.23.) rendelet 9.§(2)bekezdés módosította

Zayzon Jenıné
jegyzı
Ideje: 2011. október 23.

12

