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BEVEZETÉS

Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a … sz. határozatában döntött
1. a Csabrendek 0442/4 hrsz.-ú ingatlanra és Nyírespuszta területére vonatkozó
Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról,
mely tervezési feladat elkészítésével a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t bízta meg.

A terv készítésének célja, programja:
A tervezési folyamat célja_
112/2016.(VIII.11.) Kt határozat alapján:
1. a Csabrendek 0442/4 hrsz.-ú ingatlan (továbbiakban 1. fejlesztési terület) övezeti
rendszerének a felülvizsgálata, mely során a területre tervezett napelemparkkal
kapcsolatos tervezett beruházás megvalósulása lehetővé válhat,
2. Nyírespuszta (továbbiakban 2. fejlesztési terület) belterületbe vonása a
szennyvízcsatorna pályázathoz kapcsolódóan.
3. A HÉSz 27.§-ban foglaltak egyértelmű szabályozása (a HÉSZ 27.§(1),(3),(4),(5),(6)
bekezdéseiben megfogalmazott előírások Gksz, Gip építési övezetekre vonatkozóan
kivétel megfogalmazása.
133/2016.(IX.28.) Kt határozat alapján:
4. A HÉSz kapcsolatban érkezett VEB/005/2712/2016 .sz törvényességi felhívásnak való
megfeleltetés.
Miután a napelempark és a tervezett belterületbe vonással érintett területek közel
szomszédosan helyezkednek el, így azok a dokumentáció térségi összefüggéseket tárgyaló
vizsgálati anyagában „Tervezési terület” néven, együtt kerülnek ismertetésre.
A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) Kt. határozatával elfogadott
Településszerkezeti Tervének és a 1/2016. (I.29.) Kt. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat módosításának szükségességével jár.

A terv készítésének folyamata:
A tervezett HÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: TJ) előírásai szerinti
eljárási-, és tartalmi követelmények szerint, teljes eljárás keretében készül.
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HATÁROZAT TERVEZET
../2016. (…) Kt. sz. határozat
Csabrendek Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítása a ……. által határolt
terület vonatkozásában
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 2/2016. (I.28.) Kt. számú határozat
mellékletével módosított Településszerkezeti Tervét a jelen határozat mellékletét képező
L-1 jelű leírás és TSZT- M1 és TSZT-JM1 jelű tervlap szerint, egységes szerkezetben
módosítja.

2. Jelen határozat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerinti közlését
követő 5. munkanapon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Csabrendek Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítása Nyírespuszta és a
0442/4 hrsz.-ú telek vonatkozásában
L-1
jelű melléklete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 2/2016. (I.28.) Kt. számú határozattal elfogadott
Településszerkezeti Tervének (a továbbiakban TSZT) leírása az alábbiak szerint egészül ki,
illetve módosul, Csabrendek Nyírespuszta területére és a 0442/4 hrsz.-ú telekre vonatkozó
településszerkezeti terv módosítással:
1. A TSZT leírás 12. oldalán a „2. A település igazgatási területe, a belterületi határ
módosítás javaslata” c. fejezet alá tartozó táblázat és ábra helyébe az alábbi táblázat
és ábra lép.

ha
A teljes közigazgatási terület:
A jelenlegi belterület:
A jelenlegi külterület:
A tervezett belterületbe vonással érintett terület:
Külterület a javasolt belterületbe vonás figyelembevételével:
Összesen:

4492,42
325,33
4167,09
+ 8,5
- 8,5
4492,42
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Meglévő
aránya
%
100
100
100
100

Változás
aránya
%
+ 2,61
- 0,204
-

T.sz.: 2221 – Csabrendek nagyközség
Nyírespuszta területére és 0442/4 hrsz.-ú telekre
vonatkozó TSZT és HÉSZ eseti módosítása

2. A TSZT leírás 13. oldalán a „3. A település területfelhasználási rendszere” c.
fejezet alá tartozó táblázat helyébe az alábbi táblázat lép.

Sajátos használat szerinti
területfelhasználás

Általános használat
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek

falusias lakóterület

Vegyes terület

településközpont terület
kereskedelmi, szolgáltató terület
egyéb ipari terület
hétvégi házas terület
rekreációs terület
sportterület
temető terület
intézményi terület
közmű terület

Gazdasági terület
Üdülőterület

Különleges terület

Beépítésre nem szánt területek
közúti közlekedési terület
- országos főút területe
közúti közlekedési terület
- országos mellékút területe

Közlekedési területek
Zöldterület
Erdőterületek
Mezőgazdasági területek

Vízgazdálkodási terület

Különleges beépítésre nem szánt
területek

védelmi erdőterület
gazdasági erdőterület
Közjóléti erdőterület
általános mezőgazdasági terület
korlátos mezőgazdasági terület
kertes mezőgazdasági terület
felszíni vízfolyások, közcélú nyílt csatornák
medre, csapadékvíz-elvezető főárkok medre
és parti sávja
Vízmű kutak területe
nagy kiterjedésű sportolási célú terület
közműterület
Napelempark területe
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3. A TSZT leírás 14. oldalán a „Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői” c.
fejezet alá tartozó beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek táblázatának
helyébe az alábbi táblázat lép.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználás
rajzi jele

Területfelhasználási egység neve

Megengedett
legnagyobb
beépítési sűrűség

Közművesítettség

-

-

-

hiányos

-

hiányos
hiányos

-

hiányos
hiányos

-

-

-

hiányos
-

Közlekedési területek
KÖu-f
KÖu-m

országos főút területe
országos mellékutak területe

Zöldterületek
Z

zöldterület

Erdő területek
Ev
Eg
Ek

védelmi erdőterület
gazdasági erdőterület
Közjóléti erdőterület

Mezőgazdasági területek
Má
Mko
Mk

általános mezőgazdasági terület
korlátos mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület

Vízgazdálkodási területek
V
V-k

vízgazdálkodási terület
Vízműkutak területe

Különleges beépítésre nem szánt területek
Kb-köz
Kb-sp
Kb-np

közműterület
nagy kiterjedésű sportolási célú terület
napelempark területe

4. A TSZT leírás 31. oldalán a „3.2.8. Különleges beépítésre nem szánt terület” c.
fejezet módosításra kerül az alábbi kiegészítéssel.

Különleges napelempark
A terv különleges napelempark felhasználásba sorolja a megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló napelemes létesítmények elhelyezését biztosító telkek
területét, amelyek intenzitása nem éri el a megyei tervben meghatározott teljesítmény értékét.
A telken csak a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmény helyezhető el.
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5. A TSZT leírás 75. oldalán a „IV.CSABRENDEK SZERKEZETI TERV TERÜLETI
MÉRLEG” c. fejezet alá tartozó két táblázat helyébe az alábbi két táblázat lép.

Változás iránya

Terület
(ha)

Beépítére szánt területeken
belüli aránya %

Szerkezeti terv

Lakóterületek összesen:

242,76

59,83

Vegyes területek összesen:

20,85

5,14

Gazdasági területek összesen:

83,14

20,49

Különleges területek összesen:

26,98

6,65

32,05

7,90

405,78

100

Zöldterületek összesen:

3,05

0,07

Erdő területek összesen:

1498,31

35,72

Területfelhasználás

Terület
Terület
növekmény összesen
(ha)
(ha)

módosítás
határozat
száma

Beépítésre szánt terület:

Hétvégi házas üdülő területek
összesen:
Beépítésre szánt terület összesen:
Beépítésre nem szánt terület:

Mezőgazdasági területek összesen:

2329,22

57,00

Vízgazdálkodási területek összesen:

38,31

0,94

Közlekedési területek összesen:
Különleges beépítésre nem szánt
terület össz:
Természetközeli területek
összesen:
Beépítésre nem szánt terület
összesen:

15,73

0,38

42,30

1,04

160,14

3,91

4086,64

100

-39,7

1458,61

…/2017.(…)

+39,7

82

…/2017.(…)
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Terület
(ha)

Terület összesen
(ha)/(%)

módosítás
határozat
száma

-39,7

930,74 / 20,7

…/2017.(…)

+0,3

0,45 /0,001

…/2017.(…)

+39,4

39,4 /0,008

…/2017.(…)

településszerkezeti terv
Terület
(ha)

%

242,76

5,40

20,85

0,46

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
ter. (Gksz)

46,97

0,80

Egyéb ipari gazdasági terület (Gip-e)

36,17

0,74

Temetők területe / K-t

8,46

0,19

Szociális intézmények területe / K-i

15,75

0,35

Kőszínház / K-rek

0,51

0,01

Területfelhasználás
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Változás iránya

Beépítésre szánt terület:
Lakóterület:
Falusias lakóterület (Lf)
Vegyes terület:
Településközpont vegyes terület (Vt)
Gazdasági terület:

Különleges terület:

Motocross pálya

-

-

Szennyvíztisztító területe / K-k

0,97

0,02

Sportterület / K-sp

1,29

0,03

Hétvégi házas üdülő terület:

32,05

0,71

Beépítésre szánt terület összesen:

405,78

9,00

3,05

0,07

Védelmi erdőterület

970,44

21,6

Gazdasági erdőterület

452,94

10,08

Egészségügyi-turisztikai / Közjóléti
erdőterület

35,23

0,78

1507,80

33,56

Kertes mezőgazdasági terület

55,84

1,24

Korlátos mezőgazdasági terület

765,58

17,04

Tavak és folyóvizek, Közcélú nyílt
csatornák medre és parti sávja

38,31

0,94

Vízműterületek

3,50

0,09

Országos főút területe

2,78

0,06

Országos mellékutak területe

12,95

0,30

Nagy kiterjedésű sportolási célú
terület

38,65

0,86

Közműterület

0,15

0,004

Beépítésre nem szánt terület:
Zöldterület:
Erdő terület:

Mezőgazdasági terület:
Általános mezőgazdasági terület

Vízgazdálkodási terület:

Közlekedési terület:

Különleges beépítésre nem szánt terület:

Napelempark
Természetközeli terület:

160,14

3,57

Beépítésre nem szánt terület összesen:

4086,64

91,00

Közigazgatási terület összesen

4492,42

100
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RENDELET-TERVEZET

–

TÖRVÉNYESSÉGI
MEGFELELTETÉS

ÉSZREVÉTELEKNEK

133/2016.(IX.28.) Kt határozat alapján
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VALÓ

Csabrendek Nagyközség Képviselő-testületének
…/2017.(…..) számú önkormányzati rendelete a
Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
1/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési eszközökről,
valamint a településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (3)
bekezdésben foglaltakra figyelemmel,, valamint a 9. mellékletében államigazgatási szervek és a
partnerségi egyeztetés szabályai szerinti résztvevők véleményének kikérésével a 1/2016. (I.29.)
számú Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
(továbbiakban:R) a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1. A helyi építési szabályzat alkalmazása és hatálya
1. §
(1)
(2)

(3)

(4)

Jelen helyi építési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) és melléklete a Szabályozási Terv
területi hatálya Csabrendek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
Jelen szabályzat mellékletei:
a) 1. sz. melléklete: a SZT jelű Szabályozási Terv M 1:4000 méretarányú szelvényekben, SZT1.-9. sorszámú szelvényszámokban.
b.) 2. számú melléklet: Építési övezetek, övezetek beépítési paraméterei
c) 3. sz. melléklet: Jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmak magyarázata
Jelen szabályzat függelékei:
a) 1.sz. függelék: A településen a szabályozási terven jelölt területeken – a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló nyilvántartott régészeti lelőhelyek
b) 2.sz. függelék: Az országosan védett műemlékek.
c) 3.sz. függelék: Természetvédelem
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (a
továbbiakban: OTÉK) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről
szóló (a továbbiakban:Tr.) előírásait a szabályzatban foglalt eltérésekkel együtt kell
alkalmazni.
2. A szabályozási terv és elemeinek alkalmazása
2. §

(1)

A Szabályozási Terv kötelező érvényű szabályozási elemei:
a) 1. szabályozási vonal,
b) 2. az építési övezet és övezet határa,
c) 3. az építési övezet és övezet jele,
d) 4. megszüntető jel,
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(2)
(3)

(4)

e) 5. szabályozási elemekre vonatkozó méretek,
f) 6. telek be nem építhető területe,
g) 7. főút területének övezete
h) 8. országos mellékút területének övezete
i) 9. települési helyi mellékút (külterületi gyűjtőút) területének övezete
j) 10. kiszolgáló és lakóutak területe,
k) 11. nem közlekedési célú közterület (zöldfelület),
l) 12. közkert területe
m) 13. táj-, és településkép védelmi terület
n) 14. védelmi erdő övezet területe
o) 15. közjóléti erdő övezet területe
p) 16. gazdasági erdő övezet területe
q) 17. vízgazdálkodási övezet területe
A Szabályozási Terven jelölt egyes sajátos jogintézmény:
a) beültetési kötelezettség.
A Szabályozási Terv más jogszabállyal megállapított elemei:
a) 1. országos ökológiai hálózat magterület,
b) 2. országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó,
c) 3. országos ökológiai hálózat pufferterület,
d) 4. országos jelentőségű természetvédelmi terület - ex lege védett láp,
e) 5. országos jelentőségű védett természeti terület,
f) 6. országos jelentőségű fokozottan védett természeti terület
g) 7. forrás
h) 8. nyílt karszt
i) 9. felszín alatti vízbázis védőövezete: Belső védőövezet
j) 10. felszín alatti vízbázis védőövezete: Külső védőövezet
k) 11. felszín alatti vízbázis védőövezete: Hidrogeológiai védőövezet "A" zóna
l) 12. felszín alatti vízbázis védőövezete: Hidrogeológiai védőövezet "B" zóna
m) 13. nyilvántartott régészeti lelőhely határa és száma,
n) 14. műemléki környezet határa,
o) 15. műemlék,
p) 16. nyilvántartott műemlék védett ingatlana,
q) 17. kataszteri erdészeti állomány,
r) 18. csúszásveszélyes terület,
s) 19. alábányászott és omlásveszélyes terület határa
A Szabályozási Terv tájékoztató szabályozási elemei:
a) 1. közigazgatási határ,
b) 2. a meglévő belterületi határvonal
c) 3. tervezett belterületi határvonal,
d) 4. a meglévő belterületi határvonal megszüntetés,
e) 5. telekhatár és helyrajzi szám,
f) 6. földhivatali alaptérképen szereplő épület
g) 7. szintvonalak,
h) 8. geodéziailag nem bemért, meglévő földrészlet határ,
i) 9. út tengelyvonala,
j) 10. nagynyomású gázvezeték,
k) 11. nagy- középnyomású gázvezeték,
l) 12. ivóvíz gerincvezeték,
m) 13. szennyvíz főgyűjtő csatorna vezeték
t) 14. bányatelek területe,
u) 15. meglévő/tervezett közút védőtávolsága,
v) 16. meglévő közművezeték védőtávolsága,
w) 17. javasolt telekhatár
x) 18. gyalogút
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y) 19. közhasználat céljára átadható terület.
(5)

A Szabályozási Terv a szabályzattal együtt alkalmazható. A Szabályozási Terv:
a) kötelező érvényű szabályozási elem megváltoztatása e szabályzat és mellékletének, a
szabályozási tervnek módosításával történhet;
b) egyes sajátos jogintézmény elem a vonatkozó jogszabályi előírások alapján alkalmazható,
c) más jogszabállyal megállapított elem a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező
érvényű, amennyiben az - a szabályzat hatályba lépését követően - megváltozik, és ezzel a
szabályozási terven feltüntetett elemtől eltér, annyiban azt a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint kell figyelembe venni a szabályzat módosítása nélkül;
c) tájékoztató szabályozási elemek nem kötelező érvényűek.
3. Bel – és külterület, belterületbe vonás
3. §

(1)
(2)

(3)

A Szabályozási Terv tartalmazza - a más jogszabály szerint - belterületbe vonható területeket.
A Szabályozási Tervlapon meghatározott belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható, a
szabályzat előírásainak megfelelően kialakított telekcsoportonként. A telkenkénti belterületbe
vonás csak
a) belterületi telekhez közvetlenül kapcsolódó telek esetében, valamint
b) a szabályozási tervlapon jelölt tervezett szabályozási vonal érintettsége esetén annak
végrehajtásával párhuzamosan vagy azt követően
megengedett.
A Szabályozási Tervlapon meghatározott belterületbe vonással érintett területeken a (2)
bekezdés szerinti telekalakítást, illetve belterületbe vonást követően történhet a vonatkozó
építési övezet, övezet szerinti építés, a szabályzatban foglalt egyéb feltételek együttes
teljesülését követően.
4. Közterület alakításra vonatkozó előírások
4. §

Közterület alakítási terv készítendő az önkormányzat képviselő-testületének egyedi döntése alapján
mindazon közterületekre ahol az műszaki, forgalomtechnikai, egyéb közlekedési, kertépítészeti,
közművesítési vagy biztonsági szempontból szükséges.

II. FEJEZET
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
5. Az épített környezet védelme, értékvédelem
5. §
(1)

(2)

(3)

A Szabályozási Terv tartalmazza:
a) az országos védelemmel érintett műemlékeket,
b) a műemléki környezet területét és lehatárolását,
c) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.
Az (1) bekezdésben szereplő szabályozási elemekkel érintett területeken építési tevékenység a
vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban rögzített követelmények figyelembevételével
történhet.
Külön önkormányzati rendeletben megállapított helyi védettségű épületen (helyi művi értéken)
végzett bármilyen építési munka esetében a hagyományos homlokzati és tömegarányok,
párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozódás
megőrzendő.
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(4)
(5)

Helyi művi érték úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása,
utcaképi szerepe ne változzon.
Helyi művi érték bontása, csak a műszaki avultság, életveszélyes állapot bekövetkeztekor
lehetséges.
III. FEJEZET
A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
6. Táj- és természetvédelem
6. §

(1)

(2)

A települést érintő magasabb szintű és egyéb helyi jogszabályokkal megállapított
természetvédelemmel érintett területek a szabályozási terven tartalmazza, az alábbiak szerint.
a) Natura2000 területek
b) Országos jelentőségű természetvédelmi terület - Fehér-kövek TT
c) Országos jelentőségű „Ex lege” védett lápterület és források)
d) Országos Ökológiai Hálózat elemei:
da) magterület,
db) puffer terület,
dc) ökológiai folyosó,
Az (1) bekezdésben szereplő szabályozási elemekkel érintett területek felhasználása, a területen
építési tevékenység a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelmények figyelembevételével
történhet.
7. Általános környezetvédelmi előírások
7. §

(1)

(2)

A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:
a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,
b) kizárja a környezetkárosítást,
c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy
legalább csökken.
Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények:
a) trágyatároló nem létesíthető V-1, V-2 övezetbe sorolt telkek határától, illetve felszíni
élővízfolyás partvonalától számított 100 m-en belül.
8. A termőföld védelme
8. §

(1)
(2)
(3)

Az erózió veszély elkerülése érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai
adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni.
Termőföld művelés alóli kivonása az építés megvalósulásával összhangban ütemezhető. Az
építésig a meglévő (mezőgazdasági, erdőgazdálkodási) területhasználat folytatható.
Építés úgy történhet, hogy az építés környezetében lévő mezőgazdasági terület rendeltetésszerű
használatát ne korlátozza.
9. Talaj-, felszíni és felszín alatti vizek védelme
9. §

(1)
(2)

Tereprendezés, területfeltöltés során szennyezett talaj, hulladéknak minősülő anyag nem
használható.
A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése és a parti sáv természetközeli ökoszisztémáinak
(nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) védelme érdekében, a parti sávban lévő növényzet
kizárólag a vízfolyás revitalizációja, továbbá a fenntartás és a balesetveszély elkerülése
érdekében szüntethető meg.
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(3)

Élővízfolyás rendezése során környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszer
alkalmazható.
10. A levegő tisztaságának védelme
10. §

(1)

Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és
anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja
meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.
11. Zaj- és rezgésvédelem
11. §

(1)

(2)

Úthálózat felújítása során, továbbá új közlekedési elem létesítése, kiépítése esetén a zaj- és
rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos követelményeknek legmegfelelőbb műszaki
megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni.
Meglévő, védendő funkciójú és határérték feletti zajnak kitett épületek felújításakor,
átépítésekor biztosítani kell, az előírt belsőtéri zajterhelési határértékek teljesülését zajtól
védendő helyiség megfelelő tájolásával, vagy passzív akusztikai védelem alkalmazásával.
12. Védelmek és korlátozások
12. §

(1) A Szabályozási Terv jelöli a potenciálisan felszínmozgás-veszélyes területeket.
(2) Az alábányászott és omlásveszélyes területen építési tevékenység csak geotechnikai
szakvélemény alapján végezhető.
(3) A Szabályozási Tervlapon jelölt ágazati jogszabályok, műszaki szabványok által megállapított
a) védőterületek,
b) védelmek és korlátozások
c) folyó és állóvizek, valamint árvízvédelmi karbantartási sávok
figyelembe vétele kötelező, azok kiterjedése és határa, valamint az azok területén folytatható
építési tevékenység szabályai a mindenkor hatályos jogszabályok-, illetve az egyes hatósági
eljárásokban elrendeltek szerint alkalmazandók.

IV. FEJEZET
EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
13. Telekalakítás
13. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Kialakult nyúlványos telek tovább nem osztható, a nyúlvány magánútként nem alakítható ki.
Telek csak egyszerű kontúrral alakítható, a telek kialakítása a vonatkozó övezetnek megfelelő
beépíthetőségre alkalmasnak kell lennie.
A tervezett szabályozási vonallal érintett telek a szabályozást megvalósító telekalakítást
követően építhető be.
A közműellátást szolgáló mérnöki építmények, műtárgyak, illetve magánutak számára, az
építési övezet, övezetre meghatározott "a kialakítható telek legkisebb területe, és legkisebb
telekszélessége, mélysége" előírásoktól eltérő műszakilag szükséges méretű telek kialakítható.
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14. Településrendezési szerződés
14. §
Az építési övezetbe sorolt területek felhasználásának, és az ingatlanok építési telekké alakításának
megvalósulása és az építési feltételek megteremtése érdekében a települési önkormányzat az érintett
ingatlanok tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval településrendezési szerződést
köthet, a mindenkor hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok szerint.
15. Beültetési kötelezettség
15. §
(1)

(2)

A beültetési kötelezettséget - a vonatkozó magasabb szintű jogszabályban foglalt
követelmények szerint - a jelen rendeletben meghatározottak és a szabályozási tervben jelöltek
figyelembevételével a polgármester önkormányzati hatósági döntésben írhatja elő.
A Szabályozási Tervlapon jelölt beültetési kötelezettséget az elrendelő testületi határozat
megléte esetén, fasorból és cserjesávból álló többszintes növényállománnyal kell kialakítani. A
növényállományt termőhelyi adottságoknak megfelelő fajok alkalmazásával, összefüggő
középmagas-, magas növekedésű fajokból álló cserjesávval kell kialakítani. A fasor egyedeinek
tőtávolsága maximum 8m lehet. .

V. FEJEZET
KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELŐÍRÁSAI
16. Általános előírások
16. §
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

A meglévő és a tervezett közüzemű:
a) vízellátás,
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),
d) elektronikus hírközlés
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai
(biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől
eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét az illetékes szolgáltató szolgalmi,
vezeték jogi bejegyzési jogával él.
A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel
és mérési helyekkel csatlakozni.
A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a) településképi megjelenésre,
b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre
A tervezett szabályozási vonallal kijelölt, új út kiépítése, valamint út rekonstrukciója
a) a tervezett közművek egyidejű megépítésével,
b) a meglevő közművek szükséges felújításával,
c) a csapadékvizek elvezetésével:
ca) 12 m-t meghaladó szabályozási szélességű út esetén nyílt-, vagy szikkasztó árok vagy
zárt csapadékcsatorna,
cb) 12 m-nél kisebb szabályozási szélességű út esetén útburkolati folyóka vagy zárt
csapadékcsatorna
alakítandó ki.
A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor
a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
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(6)

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását
szakszerűen kell megoldani,
c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglevő (felszámolásra tervezett) és új
rendszer kapcsolatát az átépítés ideje alatt biztosítani kell.
A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás
érdekében az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére
kell helyet biztosítani.
17. Vízellátás
17. §

(1)

(2)

(3)

(4)

Külterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen egyéni vízbeszerzéssel biztosítható
a vízellátás, ha az közüzemi vízellátással nem ellátható és az illetékes szakhatóság igazolásával
egészséges ivóvíz minőségnek megfelel.
A hidrogeológiai védőterület:
a) kijelöléssel nem rendelkező közüzemi vízellátásra szolgáló fúrt kút körül, ha a talpmélysége
nem éri el a 100 m-t, akkor 100 m-es, ha meghaladja, a 10 m-es területet belső
hidrogeológiai védőterületként kell kezelni.
b) Kijelölt hidrogeológiai védőterületre az ágazati előírások betartása szükséges
Beépítésre szánt területen új vízhálózat:
a) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való
csatlakozás üzembe helyezését megelőzően kivéve, ha a szennyvízelvezetés és kezelés nem
közüzemi ellátással biztosított.
Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál:
a) dn 100-as átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad,
b) azbesztcement anyagú csővezetéket építeni nem szabad,
c) tűzcsapok felszerelését úgy kell megoldani, hogy a tűzoltó jármű felállása esetén is legalább
egy forgalmi sáv maradjon.
18. Szennyvízelvezetés
18. §

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.
A település hidrogeológiai adottsága miatt, a talaj, talajvíz, vízbázis védelem és a felszíni vizek
védelme érdekében a tisztítatlan szennyvíz:
a) közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos,
b) nyílt árokba, időszakos, vagy állandó vízfolyású mederbe vezetése tilos.
Meglevő belterületi beépítésre szánt még csatornázatlan területeken:
a) ha a napi keletkező szennyvíz az 5 m3-t mennyiséget nem haladja meg, a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítéséig szigorúan átmeneti jelleggel, engedélyezett zárt szennyvíztároló medence
alkalmazása. A közcsatorna hálózat kiépítését követően,a zárt szennyvíztároló medencét fel
kell számolni és a közcsatornára csatlakozást ki kell építeni.
Belterület beépítésre nem szánt területén, külterületen elhelyezhető építményben ha a napi
keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna
hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül a szennyvizeket egyedi házi
közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni:
a) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni,
b) közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó
megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat
biztosított.
Belterület beépítésre nem szánt területén, külterületen elhelyezhető építményben ha a napi
keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna
hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, a keletkező szennyvizek tisztítására
egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
a) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadás megoldható
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ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok
hozzájárulnak,
c) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
d) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz
igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
Belterület beépítésre nem szánt területén, külterületen elhelyezhető építményben a napi
keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti
meg a területet 200 m távolságon belül
a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezést kell
létesíteni.
Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:
a) hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel
b) előzetes megállapítás nélkül:
ba) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m
bb) bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m.
Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül:
a) beépítésre szánt területen lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást
gyakorló ipar kivételével) épület nem létesíthető.
b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető,
élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem
forgalmazható.
b)

(6)

(7)

(8)

19. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
19. §
A felszíni vizek, vízfolyások, tavak, állandó és időszakos hasznosítású árkok mederkarbantartó
parti sávját lekeríteni nem lehet, azt szabadon, megközelíthetőnek kell hagyni, amennyiben a
karbantartó sáv magántelek területére esik, úgy karbantartás céljára a felszíni vizek kezelője az
érintett ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzéssel élhet.
(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, a csapadékvíz a
szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.
(3) A csapadékvíz (nyílt árokrendszerrel illetve zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén
olajfogó műtárgy) elhelyezése kötelező.
(4) Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén csapadékvíz elvezetését biztosító
rendszer szállítóképességének a végbefogadóig biztosítottnak kell lennie.
(5) A 20 vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, és
vízzáró burkolattal ellátni.
(6) A parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági területek belső útjairól
összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető be a közcsatornába.
(7) A csapadékvíz elvezető nyílt árkok kialakítása és fenntartása annak rendeltetésszerű használatát,
vízszállító képességét nem korlátozhatja.
(8) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem
korlátozhatják, ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy
a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,
b) a vízszállítás akadálymentes legyen
c) szélessége ne lépje túl a 3,5 m-t,
d) szegélye 10 cm-nél nem lehet magasabb,
e) minden telekre csak egy kocsi behajtó létesíthető (kivéve a saroktelket).
(9) A nyílt árok fenekét és legfeljebb 25 cm magasságig az oldalát a szint- és medertartás, valamint
a karbantarthatóság érdekében burkolni kell.
(10) A 10 %-ot meghaladó lejtésű területen a nyílt árkot energiatörő lépcsőzéssel kell kialakítani.
(11) Beépítésre szánt területek építési telkein keletkező csapadékvizek közterületre történő
kivezetése nem megengedett, annak szikkasztása, helyben tartása kötelező.
(1)
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20. Villamosenergia ellátás
20. §
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Belterületen és külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti elosztóhálózat
rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is
a) műemléki környezetben
b) helyi értékvédelmi területen,
c) településkép-védelmi területen,
a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.
Külterületi beépítésre nem szánt területen –erdőterület kivételével– egy oldali közös
oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat
elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló
lámpafejek is elhelyezhetők.
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha föld
feletti hálózat kiépítése miatt erdőirtás válik szükségessé, akkor a hálózatot fakivágás nélkül,
úthálózat mentén, földalatti telepítéssel lehet építeni.
Új épület építése esetén új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak
földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron
halad, amennyiben ez nem jár közterületi útburkolat bontással. Ha közterületi útburkolat bontásra
lenne szükség, akkor a föld feletti csatlakozás kiépíthető, de egyidejűleg a telken belül a föld alatti
csatlakozás lehetőségét a mérőórától a telekhatárig ki kell építeni
21. Földgázellátás
21. §

(1)
(2)

Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.
Házi gáznyomásszabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el. Égéstermék
elvezető szerelt kémény utcai homlokzatra nem szerelhető.
22. Vezetékes elektronikus hírközlés
22. §

(1)
(2)

(3)

ahol a villamosenergia ellátásra földalatti hálózatokról kiszolgált, ott az elektronikus hírközlési
hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.
Ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus
hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
Új elektronikus hírközlési hálózatokat föld feletti fektetéssel is kivitelezhető
a) ha egyéb föld feletti hálózat nincs kiépítve, akkor önálló oszlopsor létesíthető
b) ha a villamosenergia elosztási, vagy közvilágítási, vagy egyéb hírközlési szabadvezetékek
már földfeletti fektetéssel haladnak, akkor annak oszlopsorára kell fektetni. Közös oszlopsorra
való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel
lehet csak kivitelezni.
23. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
23. §

(1)

Vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen:
a) a gazdasági területek kivételével,
aa.) antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet az, csak meglevő építményre
telepíthető,
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(2)
(3)
(4)

ab) épületnek utcai-, oldalkertnek nem minősülő-, és oldalkerti homlokzataira telepíteni
nem lehet.
b) silókban, tornyokban, templomok harangtornyában , víztornyokon elhelyezhető antenna
Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak bármilyen országos védelem alatt álló területen a
telepítése tilos.
Már meglevő antenna(torony) előfordulása esetén, annak 300 m-es körzetben új antenna
telepítése nem megengedett, kizárólag azzal közös tartószerkezetre szerelten.
Távközlési antenna berendezés és annak tartószerkezete nem helyezhető el:
a) országos és helyi védettségű területen,
b) védett természeti területen,
c) az a) – b) pontok alatti területen lévő ingatlanok telekhatárától számított 200 m – en belül.

VI. FEJEZET
AZ ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
24. Az építési övezetek beépítésének alapvető szabályai
24. §
(1)

Építési övezetben új épület elhelyezésének feltételei:
a) az építési telek megközelítését biztosító közlekedési célú közterület, vagy a magánút
kialakítása, és ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése,
b) az a) bekezdés szerinti közút, vagy magánút az övezeti előírásoknak megfelelően, a közúti
közlekedésre alkalmas módon kiépült a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglalt
követelményeknek figyelembe vételével.
c) az építéssel érintett építési telek:
ca) az övezeti előírásoknak megfelelően közművesített, vagy a telek közműellátásának
feltétele biztosított,
cb)közcsatorna hiányában a zárt rendszerű szennyvíztároló, vagy egyéb közműpótló
alkalmazását a vonatkozó övezeti és általános érvényű előírás nem zárja ki.
25. Az építési hely meghatározásának szabályai
25. §

(1)
(2)

(3)
(4)

Épületet elhelyezni a Szabályozási Tervben feltüntetet építési helyen belül, vagy a szabályzat
alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározott építési helyen szabad.
Az előkert meghatározása során:
a) beépült telektömbben lévő építési telek beépítése esetén az előkert meghatározásakor a
kialakult állapothoz kell alkalmazkodni úgy, hogy az előkerti határvonal az adott építési
telek mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult előkertjei által meghatározott
sávba kerüljön, kivéve ahol az övezeti előírás ezt másképp határozza meg,
b) jellemzően beépítetlen telektömbben az előkert nagysága 5,0 méter, kivétel:
ba) 14,0 - 18,0 méter közötti telekmélység esetén, minimum 2,0 méter,
bb) 14,0 métertől kisebb telekmélység esetén, minimum 1,0 méter vagy 0,0 méter,
lehet.
c) a magánút felőli építési határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek
minősül.
Saroktelken az előkerti építési határvonalat - az utcaképekhez való illeszkedés érdekében - úgy
kell meghatározni, hogy a csatlakozó előkerti határvonalakhoz igazodjon.
Az oldalhatáros beépítési mód esetén:
a) az építési hely nem oldalkerti határvonala építési vonal, amely a telek északhoz közelebbi
oldalsó telekhatártól mért 1,0 méter távolságban lévő párhuzamos, kivéve a c) pont szerinti
esetet,
b) az oldalkert minimum 5,0 méter, kivéve a d) és a e) pont szerinti esetet,
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a már beépült tömbben lévő foghíjtelken a nem oldalkerti határvonalat a kialakult beépítési
mód figyelembevételével és ahhoz illeszkedve kell meghatározni olyan módon, hogy az a
szomszédos telek építési jogait ne korlátozza, ebben az esetben amennyiben az illeszkedés
azt lehetővé teszi, a nem oldalkerti határvonal 1,0 és 0,0 méter között lehet.
d) kialakult, 14,0 méternél kisebb szélességű építési telken az oldalkert minimum 3,0 méter;
d) a kialakult, 18 méter vagy annál szélesebb telkek esetén az oldalkert mérete minimum 6
méter.
Szabadonálló beépítési mód esetén az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele, de
legalább 3,0 méter.
c)

(5)

26. Egyéb építési előírások
26.§
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Amennyiben a szabályozási terv alapján egy telek vagy építési telek, több övezetbe vagy építési
övezetbe sorolt, úgy az övezetre vagy építési övezetre meghatározott paraméterek a telek vagy
építési telek vonatkozó övezeti, építési övezeti részére számítandók.
Az építési övezetekben:
a) terepszint alatti beépítés építési helyen belül történhet,
b) melléképítmények építési helyen belül helyezhetők el, kivéve a közműbecsatlakozási
műtárgy, hulladéktartály tároló kerti építmény,
c) hátsókertben nem helyezhető kiegészítő rendeltetésű építmény.
A terepszint alatt építhető megengedett legnagyobb beépítettség aránya (%) az építési övezetre,
övezetre megállapított beépítettség megengedett legnagyobb mértékének 1,5 – szerese lehet
40%-os megengedett legnagyobb beépítettségi mértékig, melynek 50%-a helyezhető el az épület
kontúrján kívül, de építési helyen belül. Amennyiben az építési övezetre megállapított
beépítettség megengedett legnagyobb mértéke túllépi a 60%-ot, a terepszint alatt építhető
megengedett legnagyobb beépítettség megegyezik az építési övezetre meghatározott
beépítettségi maximummal, kivéve, ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
Az övezetben, építési övezetben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága
nem haladhatja meg az övezetben, építési övezetben előírt épület-magasság megengedett
legnagyobb mértékét kivéve, ha az övezeti előírás másképpen rendelkezik.
Építési övezetben előírt épületmagasság
a) megengedett legnagyobb mértékét új épület egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg,
kivéve, ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik,
b) megengedett minimum épületmagasság értékét kizárólag a fő rendeltetésű építmények
kialakításakor kell figyelembe venni, az azokat kiegészítő rendeltetésű építmények esetén
attól eltérő is megengedett.
Épületnek nem minősülő építmény legmagasabb pontja az övezetben meghatározott épület
magasság megengedett legnagyobb mértékét nem haladhatja meg kivéve, ha az övezeti előírás
másképpen rendelkezik.
Rendeltetésekre vonatkozó előírások:
a) terepszint alatti és terepszint feletti gépjárműtároló fő rendeltetésű épületen belül helyezhető
el, kivétel, ha az építési övezeti előírás ettől eltérően rendelkezik,
b) vegyes és különleges beépítésre szánt területek építési övezeteiben nem elhelyezhető
ba) asztalos-, gépjármű lakatos-, és szerelő-, festő-, fényező-, szerkezeti lakatos
bb) mezőgazdasági-,
bc) kőmegmunkáló,
bd) építőanyag kereskedés-,
be) állattartást szolgáló
rendeltetés kivéve, ha építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
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27. A kialakult-, és új beépítéseknél az épületek-, építmények kialakításának általános szabályai
27. §
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Amennyiben az építési telek kialakult beépítésének jellemzői nem felelnek meg az övezetre
vonatkozó paramétereknek, határértékeknek, építés az alábbiak szerint történhet, amennyiben:
a) a beépítettség meghaladja az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség értékét, de a
szintterületi mutató nem éri el a megengedett értéket és a tervezett bővítés az épületmagasság
értékeinek is megfelel, az épület a tetőtér beépítésével bővíthető a vonatkozó egyéb előírások
kereti között;
b) a kialakult beépítés az építési övezetben foglalt paraméterek szerinti építési helyen kívül
helyezkedik el, vagy túllóg, az épület kubatúrán belül jókarbantartható, felújítható, de az
építési helyen kívül nem bővíthető.
Építési övezeteiben, övezetben épületnek nem minősülő építmény (pl. torony, siló, üzemi
kémény) és egyéb sajátos építmény legnagyobb magassága maximum 20,0 m lehet, kivéve
háztartási kiserőmű (szélkerék) és az övezeti előírás eltérő rendelkezése esetén.
Új épület magastetős vagy lapostetős kialakítású lehet. Amennyiben az építési övezeti, övezeti
előírás másképpen nem rendelkezik:
a) Magastető hajlásszöge 25-45° hajlásszögű lehet. A tetőgerinc vonala az utcában kialakult
állapothoz kell, hogy igazodjon.
b) Lapostető akkor építhető, amennyiben az illeszkedik a környezetéhez. Ha a szomszédos
épületekről való rálátás indokolja zöldtetőt és/vagy tetőkertet kell kialakítani.
Zártsorú beépítésű új épület tetőhajlásszöge a szomszédos, csatlakozó épületek
tetőhajlásszögével megegyező vagy azokhoz illeszkedő hajlásszöggel alakítható ki.
Tető héjalásnál hullámpala, hullámlemez, trapézlemez, műanyaglemez nem alkalmazható.
Tetőfedés színei csak az alábbiak lehetnek: antracit,- és grafit szürke, barna, vörös, bordó, natúr,
kerámia sárga és ezen színek árnyalatai, kombinációi. A tetőfedésnél harsány, rikító színek nem
alkalmazhatók.
Homlokzat színezésben harsány, rikító színek nem alkalmazhatók.
28. Közművesítettség
28. §

A település beépítésre szánt területeinek építési övezeteiben az építési telkek beépítésének minimális
feltétele - a fő rendeltetésű épületekre vonatkozóan:
a) belterület beépítésre szánt területein: teljes közművesítettség a 19.§(3) bekezdésben
megengedett eltérések alkalmazhatóságával,
b) belterület beépítésre nem szánt területein és külterület beépítésre szánt területein: részleges
közművesítettség a 19.§(4) bekezdésben megengedett eltérések alkalmazhatóságával,
c) külterület beépítésre nem szánt területein: hiányos közművesítettség a 19.§(4) bekezdésben
megengedett eltérések alkalmazhatóságával
amennyiben építési övezet-, övezeti előírás másként nem rendelkezik.
29. Kerítések
29.§
Kerítések kialakításra vonatkozó előírások, amennyiben az egyes építési övezetek, övezetek előírásai
másként nem rendelkeznek:
(1) Közterület felé eső telekhatáron tömör kerítés nem alakítható ki, kivéve gazdasági területek és
országos főúttal közvetlen határos építési telkek.
(2) Közterületi telekhatáron a kerítés magassága legfeljebb 2,0 méter, - tömör kerítés legfeljebb 1,8
m, - a lábazat magassága 0,6 m lehet.
(3) Saroktelek esetében - a közlekedésbiztonság fenntarthatósága érdekében – a kerítéseket a
saroktól 5-5 m-en belül min. 50%-ban áttörten kell kialakítani.
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(4)
(5)

(6)

(7)

Lakó – és vegyes területen lévő telkeken belül az egyes külön használatú telekrészeket
legfeljebb 1,5 magas áttört, lábazat nélküli kerítéssel vagy sövénnyel szabad elválasztani.
Hullámpala, hullámlemez, trapézlemez vagy műanyag lemezburkolatú és harsány, rikító, a
környezettel nem harmonizáló, környezettől idegen színű, a környezetbe nem illő, mintás vagy
festett képként ható kialakítású közterületi telekhatáron vezetett kerítés nem létesíthető.
A közterület határán álló kerítésvonaltól a telek irányába beljebb épített kapubehajtó,
kerítésszakasz miatt a telek közterületbe benyúló része esetében a közterületre vonatkozó
szabályok alkalmazandók.
Közterülettel kapcsolatban álló kapuzat kizárólag telken belül, 1,5 méter mélységben és
meglévő és újonnan kialakítandó kapu szélességében fedhető le. Telken belül a kerítés
felépítményéhez a kerítéssel összhangban hulladéktároló, fatároló építménye elhelyezhető.
30. Építés lejtős terepen, támfal, rézsű, támfalgarázs
30.§

Telek természetes terepszintje legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg, kivéve a telek
biztonságos megközelítését szolgáló tereprendezést és a támfalgarázs létesítését.
(2) Amennyiben a terep eredeti lejtése támfal kialakítását szükségessé teszi, a rendezett terep és az
épület kapcsolatát biztosító tereplépcső, vagy támfal magassága sehol nem haladhatja meg a
csatlakozó rendezett terephez képest a 2,0 métert. A telken belüli magassági különbségeket
teraszos terep és támfal kialakítással kell áthidalni. Teraszos kialakításánál a támfala közötti
minimális távolság legalább 1,2 méter oldalirányban.
(3) Amennyiben a telek homlokvonala mentén a közlekedési terület bevágásban van és a telek
rendezett terepszintjének csatlakozásánál a magassági különbség nagyobb 2,0 méternél, akkor a
közterület felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem lehet nagyobb 3,0 méternél, a további
magasságkülönbségeket teraszos terepidomokkal kell biztosítani.
(4) Támfalon épített tömör kerítés legfeljebb 1,0 méterrel lehet a támfal felső terepcsatlakozási
szintjénél magasabb.
(5) A tereprendezés eredményeképpen kialakuló:
a) támfal magassága nem lehet nagyobb 2,0 méternél, kivétel (3) bekezdés esetei)
b) 1:2 - nél nagyobb lejtésű rézsű nem lehet hosszabb 3,0 méternél,
c) rézsűt növényzettel kell eltelepíteni, a talajerózió megakadályozása céljából,
d) rézsű állékonyságát a telek területén kell biztosítani.
(6) A 15%-nál meredekebb lejtésű telek esetén:
az épület megközelítésére szolgáló rendezett terep a természetes terepszinthez képest legfeljebb
1,5 méteres bevágással vagy töltéssel valósítható meg.
(7) 10%-nál nagyobb lejtésű terepen:
a) a terepszint alatti építmény a csatlakozó terepszintből legfeljebb 1,5 méter magasságban
emelkedhet ki, kivéve az épület bejáratot, és a bejárathoz csatlakozó tereplépcsőt, rámpát;
b) épület legnagyobb oldalhossza legfeljebb 20,0 méter lehet,
c) az épület lejtő felőli homlokzatának magassága túllépheti az építési övezetben/övezetben
meghatározott épületmagasságot, az alábbiak szerint:
ca) a telek 10-15% közötti lejtése esetén legfeljebb 15%-val,
cb) a telek 15% feletti lejtése esetén legfeljebb 20%-val,
de az (az épületre számított) épületmagasság nem haladhatja meg az övezetre meghatározott
értéket.
(8) Támfalgarázs létesíthető, amennyiben:
a) a terep lejtése a telek homlokvonalának irányába meghatározott előkert és a telek
homlokvonala között legalább 20%-os, vagy
b) az előkert természetes terepszintje legalább 1,5 méterrel magasabban van a kapcsolódó
közterület csatlakozó terepszintjénél.
(9) Támfalgarázs
a) önálló építményként, vagy a főépülettel egy építményként, létesíthető:
b) építésénél az előkerti építési határvonala 0,0 méterként vehető figyelembe.
(10) Telek homlokvonalán lévő támfalgarázs:
(1)
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a) az utca csatlakozó terepszintjétől számított legfeljebb 3,0 méter magasságú lehet,
b) felette áttört kerítés létesíthető,
c) magassága a szomszédos telek felé való csatlakozásnál legfeljebb 1,0 méter, a ráépített
kerítés magassága legfeljebb további 1,0 méter.
31. Közterületekre, közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó rendelkezések
31. §
(1)

(2)

(3)

(4)

A település közterületein, közhasználat céljára átadott területein elhelyezhető építmények,
köztárgyak az alábbiak:
a) reklám, hirdető berendezés önálló, maximum 1,0 méter átmérőjű hirdetőoszlopon,
b) árusítópavilon,
c) közúti-, tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely,
d) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,
e) művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, utcabútor,
f) építési munkával kapcsolatos állvány ideiglenesen,
g) építőanyag és törmelék ideiglenes jelleggel,
h) távbeszélő fülke,
i) közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési műtárgy,
j) közúti-, tömegközlekedéssel kapcsolatos várakozóhely,
k) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,
l) szabadtéri sport épületnek nem minősülő építményei, tárgyai
Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen az (1) bekezdés szerinti építmények,
köztárgyak, illetve berendezések, korlátok a gyalogossáv és az úttest felöli biztonsági sáv
közötti berendezési sávban létesíthetők, ha rendeltetésszerű használatuk a közlekedést,
közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem zavarja, illetve nem veszélyezteti.
Gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért
50,00 méteren belüli részén csak 0,5 méternél kisebb építmény, köztárgy, berendezés, illetve
növényzet telepíthető.
Árusítópavilon legfeljebb 6,00 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 méteres épületmagassággal,
magastetős kialakítással létesíthető.
Reklám, hirdetés, cégér
32. §

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

A település igazgatási területén hirdetés, reklámhordozó és hirdetőtábla,cégér az adott telken
folyó tevékenységhez kapcsolódóan, kizárólag az épület(ek) közterületről látható homlokzatain,
vagy kerítéseken helyezhető el, a (3) bekezdésben rögzítettek kivételével.
a.) A 84. sz. főút és a 7324 sz. országos mellékút külterületi szakaszán, illetve ahhoz
közvetlenül csatlakozó építési telken legfeljebb 2 m2 méretben,
b) az a.) pontban nem tartozó közterületeken legfeljebb 1 m2 méretben.
A település igazgatási területén hirdetés, reklámhordozó és hirdetőtábla,cégér az adott telken
folyó tevékenységhez kapcsolódóan, önálló építményként csak 7324 sz. országos mellékút
belterületi szakaszán és gazdasági területeken helyezhető el.
A település területén ideiglenes jelleggel elhelyezhető rendezvényt, műsort hirdető plakátok,
hirdetmények, választási plakátok, a vonatkozó külön rendelkezés szerint.
Hirdetés, reklámhordozó, hirdetőtábla, cégér úgy helyezhető el, hogy azok szervesen
illeszkedjenek a meglévő és tervezett épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzati
tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához és együttesen összhangban legyenek
az épület építészeti részletképzésével, kialakításával, színezésével.
Homlokzaton tájékoztató eszköz csak a homlokzati felület 5%-án helyezhető el.
Helyi védelem alatt álló épület homlokzatán önálló hirdető berendezés nem helyezhető el, de az
épületben működő funkcióról a (5) bekezdés szerint tájékoztatás adható. A védelem alatt álló
épület telkén és annak közterülethez csatlakozó telekhatáraitól 20-20 méternél közelebb eső
közterületen önálló reklámhordozóként csak hagyományos hirdetőoszlop helyezhető el.
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(7)
(8)

Reklámcélú felület a köztárgyak közül a közvilágítási műtárgyakon, telefonfülkén és
utcabútorokon, felületük legfeljebb 1/5- én, valamint önálló reklámhordozókon helyezhetők el.
Épületek tetőzetén reklámcélú felület csak vonalszerűen, áttört fényreklámként alakítható ki
olyan módon, hogy a nappali, illetve az éjszakai településképet ne zavarja. Védelem alatt álló
épületeken fényreklám nem helyezhető el.
33. Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések elhelyezése
33. §

(1) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
a) klímaberendezés kültéri egysége-, kivezetése, szellőző, kémény, égéstermék elvezető,
parapet konvektor, parabolaantenna, egyéb technikai berendezés - a riasztó kivételével az
épület utcai homlokzatára látható helyre nem helyezhető el, az csak az épület alárendeltebb
homlokfalára telepíthető,
b) háztartási méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) a tetősíkba
telepíthető,
c) gáznyomás-szabályozó a telek elő-, és oldalkertjében, vagy az épület közterületről nem
látszó homlokzatán helyezhető el
d) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) kizárólag építési helyen belül helyezhető el az
alábbi telepítési feltételek betartása mellett:
ca) da) a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot
max 3 m-en túl nem haladhatja meg,
cb) db) a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
(2) Az (1) az előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető:
dc1a) műemléki környezetben
dc2b) helyi védelemre kijelölt területen belül
dc3c) egyéb védelem alatt álló területeken
dc4d) településkép-védelmi területen,
ahol más jogszabály azt tiltja.
(3) Napkollektor önálló építményként kizárólag a gazdasági területeken helyezhető el, építési helyen
belül.
34. Zöldfelületek általános előírásai
34. §
(1)
(1)

(2)

(3)
(4)

Az építési övezetekre meghatározott telken belüli minimális zöldfelület arány szerinti
zöldfelületet a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani.
Az építési övezetekben, övezetekben meghatározott legkisebb zöldfelület arány számításánál a
víz- és légáteresztő burkolat, műanyag gyeprács, gyephézagosan kialakított szilárd burkolat nem
vehető figyelembe.
A zöldfelületek legkisebb mértékének számítása során a vízfelületek az alábbiak szerint vehetők
figyelembe:
a) természetes és természetszerűen kialakított vízfelületek:
50,0 %,
b) szökőkutak, mozgó vízfelületek:
25,0 %,
c) a kerti úszómedencék felülete a zöldfelületbe nem számítható be:
0,0 %.
A szabályozási terven jelölt, nem közlekedési célú közterületen (zöldfelület) a Z-kk övezetekben
megengedett rendeltetési célú köztárgyak, épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.
Az újonnan létesítendő gazdasági területek telkén a lakóterületekkel, vízfolyásokkal, természeti
területekkel határos telekhatáron cserjéből és fasorból álló zöldfelület létrehozása kötelező.
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35. Közutak menti zöldfelületek és a közterületi zöldfelületek
35.. §
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Közutak menti közterületi zöldfelületi sávok a gépkocsi behajtók, köztárgyak területének
kivételével növényzettel fedetten alakítandók ki.
A közterületeken fasortelepítésnél, kiegészítésnél, előnevelt, többször iskolázott, "útsorfa"
minőségű lombos fák ültetendők.
Meglévő fasorok kiegészítésénél, pótlásánál azonos fafajt kell alkalmazni, kivéve, ha
településesztétikai okok, baleset elhárítás, vagy a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét
teszik szükségessé, illetve ha a fafaj allergén, vagy életfeltételei az adott területen nem kellően
biztosítottak.
Újonnan megnyitott közlekedési célú közterület kialakításánál
a) 18-20 m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor,
b) 20 m szabályozási szélesség felett kétoldali fasor
telepítéséhez kell területet biztosítani.
A közterület lévő 4 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló)
helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db
várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos
fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 termőföldterület biztosításával.
A közterületi zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat kell
alkalmazni.
36. Favédelmi előírások
36. §

(1) A település igazgatási területén lévő 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát
kivágni, a gyümölcsfák kivételével, csak növény-egészségügyi-, élet- és vagyonvédelmi okból,
illetve építési tevékenység miatt lehet. A kivágott fák pótlását az engedélyező hatóság által előírt
mennyiségben és módon kell teljesíteni.
37.Táj- és természeti környezet, településkép védeleme
37. §
(1)

(2)

A Szabályozási Terv jelöli a táj- településkép védelmi területét, melyek:
a) a Meleg-víz pataktól északra feltáruló, nagyrészt beépítetlen természetvédelmi, tájvédelmi
szempontból értékes területek, valamint a
b) a települést délről övező védett erdők és annak előterében feltáruló, hagyományos szerkezetű
szőlőhegyi területek.
Az (1) bekezdésben meghatározott területen építési tevékenység
a) a más vonatkozó önkormányzati jogszabályokban foglalt követelmények figyelembe
vételével történhet.
b) A területen építmény kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő
építészeti kialakítással, természetes anyaghasználattal építhető. Kiegészítő rendeltetésű
építmény fa tartószerkezetű vagy favázas, tégla kitöltő falazattal rendelkező kivitelben
készülhet.
38. Gépjárművek elhelyezése
38. §

(1)

Az új építmények, önálló rendeltetési egységek építése, meglévő építmények bővítése,
átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a rendeltetésszerű használatához az OTÉK - ban
előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás
esetén a rakodóhelyet telken belül kell biztosítani, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott
eseteket, és ha az építési övezet előírása másképpen nem rendelkezik.

16

(2)

Oktatási, nevelési, intézményi és kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés esetén az
OTÉK - ban előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezés és rakodóhely az adott telek 500
méteres körzetében közterületen-, vagy önálló parkoló területen is biztosítható a közterület
kezelőjének és tulajdonosának hozzájárulásával.
39. Csúszásveszélyes területek
39. §

(1)

(2)

A szabályozási terven jelöli a lehatárolt csúszásveszélyes területeken lehatárolását. az építési
engedély tervdokumentációnak geotechnikai szakvéleményt kell tartalmaznia a teherbíró sík
meghatározására vonatkozóan.
A területen gondoskodni kell a meglévő fás növények védelméről és fenntartásáról, továbbá
talajvédő fásítások létesítéséről
40. Bauxit-bányalencsékre vonatkozó tájrendezés – bánya rekultiváció
általános előírások
40. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

A szabályozási tervlapon feltüntetett alábányászott és omlásveszélyes terület határára
vonatkozóan bánya rekultivációs terv készítése kötelező, amely biztosítja az élet-, az egészség-,
a felszíni-,és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdálkodási használatú
földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve
csökkentését a szabályzat 42 § (2) a) bekezdésében rögzítettek figyelembe vételével.
Védőterület: a felszín alatti bányalencsék és azok hatásterülete által közrezárt terület.
A rekultiváció befejezéséig:
a) A védőterületen a közvetlen életveszély fennállása miatt semmilyen jelenlegi
területhasználatból adódó építési tevékenység nem megengedett.
b) A közvetlen életveszély megakadályozása érdekében az érintett ingatlanokon, a védőterület
határa mentén körbekerítést és figyelmeztető táblákat kell kihelyezni, melyet az ingatlan
tulajdonosa tűrni köteles.
c) Utak érintettsége esetén a szabályozási tervlapon jelölt havaria út kiépíthető. az érintett
szakhatóságok bevonásával.
A területen ellenőrizni szükséges, hogy van-e olyan lencse az Nt-V jelű lencsén kívül, ahol a
főmozgások még nem zajlottak le. A főmozgások ott nem játszódtak le, ahol a leművelt lencse
fölött a felszínen nem alakult ki mély süllyedési horpa. A főmozgások előtti lencséknél külön
vizsgálatot kell végezni (a rekultivációs terv keretein belül) az esetleges elkerítés
szükségességének megállapítására.
Azon bauxitlencséknél, amelyeknél a főmozgások lezajlottak, de utómozgások még
előfordulhatnak, a hatástávolság mentén az ÁBBSz szabályozása szerint kell eljárni.
A veszélyeztetett területeket legalább szemrevételezéssel félévenként ellenőrizni kell.
Azoknál a lencséknél, amelyek hatáskörzetében közművek, utak húzódnak, egyedi elbírálás
alapján a szolgáltatóval közösen kell dönteni azok kiváltásáról.
A bánya rekultiváció, valamint a megelőző intézkedések költségeit a bányászati jog mindenkori
jogutódját terhelik. A védőterületen belüli bányakárból, használati korlátozásból adódó ingatlan
értékcsökkenésének kártérítését az erről szóló külön jogszabályokban rögzítettek szerint kell
rendezni.
41. Bauxit-bányalencsékre vonatkozó tájrendezés – bánya rekultiváció
részletes előírások
41. §

(1)

Rekultivációs tervbe javasolt műszaki megoldások:
a) lakóhely vagy emberi tartózkodásra alkalmas gazdasági épület, műtárgy érintettsége esetén a
leművelt lencséknél a fedőösszlet üregeit fúrólyukak feltárást követően az üregek
tömedékelése, injektálása szükséges, mellyel az üregművelet hatástalanítható.
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(2)

(3)
(4)

b) A Dt-XIII jelű lencse ÉK-i részén a Szociális Otthon fecskeházak lakhatóvá tétele érdekében
az utómozgások lehetőségét célszerű az üregek, repedékes kőzettartományok fúrólyukas
tömedékelésével, injektálásával megszüntetni. Ezt a területet a fecskeházaktól a
hatástávolság mentén húzódó tömedékelő-injektáló fúrólyuk sorral kell lezárni és ezen belül
kell tömedékelni, injektálni.
Az Nt-V jelű lencsénél:
a) ahol a közeljövőben a főmozgások lezajlása várható, különös szigorúsággal kell
megakadályozni a belépést a veszélyeztetett területre,
b) elhelyezett 3 mérési pontot (vascsövet) át kell úgy alakítani, hogy a kerítésen túlról is
lehessen szintezést végezni.
Az Nt-III jelű lencse mellett a hatástávolságon belül engedély nélkül épült épület (2019 jelű
mérési pont környezete) veszélyeztetettségét meg kell vizsgálni.
A mérési pontok havi gyakoriságú szintezését javasolt fenntartani. A mérési eredményeket
negyedévente értékelni szükséges. Kiugró (15-20 mm-nél nagyobb) egymás utáni mért
süllyedési érték azonnali beavatkozást igényel.
MÁSODIK RÉSZ
RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI-, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

VII. FEJEZET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI
42. A beépítésre szánt építési övezetek általános előírásai
42. §
(1)

(2)

(3)

A Szabályozási Terv a település igazgatási területén a beépítésre szánt területeket sajátos
használatuk szerint, a területek adottságait figyelembe véve sorolja építési övezetekbe. A
Szabályozási Tervben az egyes építési övezetek jele kerül ábrázolásra a szabályzatban
rögzítettek szerint.
Az egyes építési övezetekben az övezet előírásainak megfelelő rendeltetés olyan módon
valósítható meg, amely használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza vagy attól
nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a
rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.
Minden építési övezetben, - kivéve azokat a területeket ahol az műszakilag nem lehetséges elhelyezhető az előírások szerinti gépjárművek elhelyezését biztosító építmény.
43. A falusias lakóterület általános előírásai
43. §

(1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az
erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló
kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakóterület (a továbbiakban ebben a § - ban Lf) építési övezeteiben elhelyezhető
épület:
a) lakó,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport, és
h) olyan mező- és erdőgazdasági, illetve egyéb gazdasági rendeltetés, amely használata során a
falusias lakóterületen elhelyezhető fő rendeltetések használatát nem korlátozza, vagy attól
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nem igényel védelmet, és a vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti
külön jogszabályi előírásoknak megfelel, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen nem
rendelkezik,
i) üzemanyagtöltő,
(3) A Lf építési övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
b) télikert,
c) barkácsműhely,
d) nyárikonyha,
e) állattartás céljára szolgáló építmény és
f) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló és egyéb rendeltetés.
(4) A Lf építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) a (2) és (3) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,
b) önálló 15 férőhelynél nagyobb parkoló,
c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket
szállító járművek számára,
d) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény, (kivétel a Szőlőhegy területe)
e) zajos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény,
f) lakókocsi, lakókonténer egyéb épületnek nem minősülő lakás céljára szolgáló létesítmény.
(5) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken:
a) Építési telken két önálló rendeltetésű épület akkor helyezhető el, ha a telekméret legalább
kétszerese az építési övezetben meghatározott minimális telekméretnek.
b) Építési telken elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
c) az a) pont figyelembevételével legfeljebb két fő rendeltetésű épület és legfeljebb két lakó
rendeltetés helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet előírása másképpen nem rendelkezik.
(6) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség
rendelkezésre állása, a 29.§-ban meghatározottak szerint.
(7) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(8) Az Lf építési övezeteiben lévő építési telkeken elhelyezhető melléképítményekre vonatkozó
szabályok:
a) az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhető
el:
aa) közműpótló műtárgy,
ab) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
ac) kerti épített tűzrakóhely, kemence.
(9) A építési övezetben az elő-,oldal-, és hátsókert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell
meghatározni, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
(10) A településen a Lf területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei:
a) Lf-H jelű, oldalhatáron álló, hagyományos falusias lakóterület
b) Lf-KN jelű, oldalhatáron álló, kialakult, normáltelkes falusias lakóterület,
c) Lf-N jelű, oldalhatáron álló, normáltelkes falusias lakóterület.
d) Lf-S jelű, csoportházas beépítésű falusias lakóterület
e) Lf-KI jelű, kialakult, ikres beépítésű falusias lakóterület
építési övezetek.
44. Az Lf jelű építési övezetek egyedi előírásai
44. §
(1) A falusias lakóterület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázat tartalmazza.
(2) Az Lf-H jelű építési övezettől való eltérés az 517/4 hrsz.-ú műemléki ingatlan esetében:
a) Az 517/4 hrsz.-ú ingatlan területén található a műemléki védettség alatt álló Bogyay kúria.
b) Az ingatlan beépítési módja: kialakult.
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(3)
(4)
(5)

c) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: kialakult, új épület elhelyezése
esetén az övezetben megengedett.
d) Műemléki épület közterület felőli homlokzata elé fő rendeltetésű épület nem helyezhető.
e) Egyéb építmény elhelyezése a közterületről a műemléki épületre való rálátást nem
zavarhatja.
Az Lf-N jelű építési övezetben az utcai kerítés maximum 2,0 méteres magassággal, maximum
50,0 cm-es táblázattal és 50%-ban nem tömör kerítés építhető.
Ikerházas beépítésű épületek felújítását, építését egységes építészeti arculattal kell kialakítani.
Az Lf-KN jelű építési övezetekben a 40 méter és annál kisebb telekmélységű telkek esetében
megengedett 0,0 méteres hátsó telekhatár.
45. A településközpont vegyes területek általános előírásai
45. §

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
A településközpont terület (a továbbiakban ebben a § - ban Vt) építési övezeteiben elhelyezhető
épület:
a) lakó,
b) igazgatási, iroda,
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, vendéglátás,
d) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi
szórakoztató,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
A műemléki Vt építési övezeten belül elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) idegenforgalmi,
c) vendéglátó,
d) szálláshely szolgáltató,
e) hitéleti,
f) közösségi, igazgatási,
g) művelődési, oktatási, nevelési
rendeltetést tartalmazhat, kivéve ha övezeti előírás másképp rendelkezik.
A Vt építési övezeteiben nem lakó rendeltetésű telken kiegészítő rendeltetésű épületként
elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
b) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés.
A Vt építési övezeteiben lakó rendeltetésű telken kiegészítő rendeltetésű épületként
elhelyezhető:
a) járműtároló,
b) nyárikonyha, mosókonyha, szárító,
c) egyéb tárolóépület (tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, gyűr)
d) kazánház,
e) műterem,
f) szauna,
g) nem kereskedelmi célú vendégház
h) barkácsműhely, illetve kisipari tevékenység folytatására szolgáló, zárt műhely, mely
megfelelően szigetelt, a lakosságot nem zavarja,valamint az építési övezetben megengedett
zaj és rezgéshatárértékeket nem lépi túl.
Kiegészítő rendeltetésű épület utcafrontra nem telepíthető.
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(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

(15)
(11)

Lakóterülettel határos Vt építési övezeteiben a (2) és (4) bekezdésben meghatározott
rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység akkor folytatható, ha a környezeti hatása az érintett
telekhatáron nem haladja meg a lakóterületre vonatkozó környezeti határértékeket.
A Vt építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) a (3) és (4) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,
b) üzemanyagtöltő,
c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket
szállító járművek számára,
d) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény,
e) zajos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény,
f) (haszon)állattartás céljára szolgáló építmény,
g) lakókocsi, lakókonténer egyéb épületnek nem minősülő lakás céljára szolgáló létesítmény.
A Vt építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség
rendelkezésre állása a 29.§-ban meghatározottak szerint.
A Vt építési övezeteiben elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
A Vt építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) állat ól, állatkifutó,
c) trágyatároló, komposztáló,
d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet.
Az épületek magastetős kialakításúak lehetnek, a tető hajlásszöge 35-45 fok hajlásszöggel
alakítható ki, tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz igazodjon.
Zártsorú beépítési mód esetén az épületek zárt sora helyenként, legalább 10,0 m-es épületközzel
megszakadhat. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 30%-ának, de minimum
3,0 m széles résznek egy telekre kell esnie.
A Vt-Z, Vt-O, Vt-SZ jelű építési övezetben a hátsókert mértéke minimum3,0 méter, az oldal-,
és előkert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, kivéve ha az építési övezeti
előírás másképpen rendelkezik.
Az eredeti terepszintet megváltoztató tereprendezés esetén az építménymagasság az eredeti
terepszinttől számítandó.
A településen a Vt területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei:
a) Vt-Z jelű, zártsorú beépítésű,
b) Vt-O jelű, oldalhatáron álló beépítésű,
c) Vt-SZ jelű, szabadonálló beépítésű,
d) Lf-I jelű, ikres beépítésű falusias lakóterület
e) Vt-MRK jelű, Római katolikus templom,
f) Vt-MRT jelű, Rendeki templom,
g) Vt-MFK jelű, Fekete kastély,
h) Vt-MHK jelű, Hátzky kúria,
i) Vt-MOK jelű, Oszterhueber kúria,
j) Vt-MKK jelű, Karátsonyi kúria
építési övezetek.
46. A Vt jelű építési övezetek egyedi előírásai
46. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A településközpont vegyes terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre
vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 2. számú táblázat tartalmazza.
A Vt-Z, Vt-O, jelű építési övezetben kiegészítő rendeltetésű épület a főépülethez kapcsolódóan,
oldalhatáros beépítési móddal helyezhető el.
A Vt-MFK jelű építési övezetben az előkert 0,00 értéket is felvehet.
Műemléki épület közterület felöli homlokzata elé fő rendeltetésű épület- a kialakult állapottól
eltérő módon - nem helyezhető.
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(5)
(6)

Egyéb építmény elhelyezése a közterületről a műemléki épületre való rálátást nem zavarhatja.
A Vt-MOK és Vt-MKK jelű építési övezetben új épület építése esetén az elő-, oldal-,
hátsókertek minimum értékeit és beépítési módot új épület építése esetén a szabályozási
tervlapon jelölt építési hely határvonalai adják.
47. Hétvégi házas területek általános előírásai
47. §

(1) Az üdülő házas terület az időszakos pihenést szolgáló épület elhelyezését és telekhasználat
szolgáló területek, amelyen telkenként legfeljebb két üdülőépület, valamint
a) portépítmény és
b) a terület rendeltetésével összhangban lévő épületek s,
helyezhető el.
(2) Az építési övezetekben lakó rendeltetés kialakítása nem megengedett.
(3) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:
a)
közműbecsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály (legfeljebb 2,00 méteres belmagassággal),
d) kerti építmény,
e) tároló
f) szabadonálló és legfeljebb 6,00 méter magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
(4) Az épületek csak
a) tájba illeszthetően,
b) 35-45 fok hajlásszögű tetővel alakíthatók ki, melyeken tetőhéjazatként hullámpala és műanyag
fedés nem alkalmazható.
(5) Az építés feltétele a közművesítettség mértéke szerint: részleges közművesítettség a 30.§-ban
meghatározottak szerint.
(6) A településen az Üh területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei:
a) Üh jelű,
építési övezet.
48. Hétvégi házas területek építési övezetinek előírásai
48. §
(1) Az építési övezet területén új beépítés a tűzoltási-, felvonulási-, valamint a mentő és egyéb rend-,
és életvédelmi szervek gépjárműivel való megközelítést biztosító, burkolt útvonalak
biztosítottsága esetén megengedett.
(2) A hétvégi házas területek építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 3. számú táblázat tartalmazza.
49. Kereskedelemi, szolgáltató területek általános előírásai
49. §
(1)
(2)

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
A kereskedelemi, szolgáltató területek (a továbbiakban ebben a § - ban Gksz) építési
övezeteiben elhelyezhető épület:
a) mindenfajta kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységi célú,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások,
c) építési telket meghaladó védőtávolságot nem igénylő üzemi,
d) igazgatási, iroda,
e) ellátó, szolgáltató,
f) vendéglátó,
g) kutatás, fejlesztés,
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h) raktározás,
i) parkolóház, üzemanyagtöltő, autómosó
j) sport,
rendeltetést is tartalmazhat, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
(3) A Gksz építési övezetben elhelyezhető épület kivételesen
k) oktatási, egészségügyi, szociális épület,
l) közösségi szórakoztató
rendeltetést is tartalmazhat, amennyiben ezen rendeltetés a Gksz területek rendeltetésszerű
használatában korlátozást nem okoz.
(4) Az építési övezetben több fő rendeltetésű épület is elhelyezhető.
(5) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,00 méteres belmagassággal),
d) terepszintnél 1,00 méternél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz,
e) napkollektor,
f) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
g) szabadon álló és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
(6) A Gksz építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi
melléképítmények:
a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) állat ól, állatkifutó,
c) trágyatároló, komposztáló.
(7) A Gksz építési övezeteiben a kiegészítő rendeltetésű épületek önálló építményként is
elhelyezhetőek.
(8) A Gksz építési övezeteiben önálló lakó főrendeltetésű épület nem helyezhető el, kivéve ha az
övezeti előírás másképpen rendelkezik. Gksz építési övezetben kialakult lakó rendeltetés
megtartható, új épület építése esetén új önálló lakó rendeltetési egység nem építhető.
(9) A Gksz építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a részleges közművesítettség
rendelkezésre állása a 29.§-ban meghatározottak szerint.
(10) A Gksz építési övezeteiben elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
(11) Az építési övezetben az előkert mértéke minimum 10,0 méter, az oldal-, és hátsókert nagyságát
az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
(12) Az épületek lapos és magastetős kialakításúak lehetnek, magastetős esetében a tető hajlásszöge
10-45 fok hajlásszögű lehet.
(13) Az építési övezetben az épület külső burkolatainak színezése (homlokzatai-, és tető) során rikító,
kirívó szín nem alkalmazható."
(14) A Gksz építési övezeteiben épületnek nem minősülő építmény magassága a megadott
legnagyobb épületmagasság értékét az övezetben megengedett tevékenységhez szükséges,
alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények valamint a hírközlést szolgáló antennatornyok
létesítése esetén haladhatja meg.
(15) Az építési övezetben
a) 10 000 m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét telekhatár mentén egybefüggően
kell kialakítani,
b) Meglévő építési telkek lakóterülettel határos telekhatára mentén, attól minimum 2,00 méter
távolságra legalább 1 sor, honos fafajokból álló fasort kell telepíteni és fenntartani. A
telepítést az épület használatbavételéig meg kell valósítani.
c) Az újonnan kialakításra kerülő építési telkek szabályozási terven jelölt helyén 5,00 méter
széles – lehetőség szerint honos fajokból álló – növénysávot kell telepíteni fa, cserje
formájában. A beültetési kötelezettséget az épület használatbavételéig meg kell valósítani
(16) A építési övezetben a térszín alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %.
(17) Magánút kialakítása esetén:
a) azt közterületi jellegű útként kell kialakítani és fenntartani,
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b) a minimum telekméret és telekszélesség az építési övezetben megadott értéktől eltérő is
lehet.
(18) A településen a Gksz területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei a
Gksz-1 és Gksz-2 jelű építési övezetek.
50. A kereskedelmi, szolgáltató területek előírásai
50. §
A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 4. számú táblázat tartalmazza.
51. Egyéb ipari területek általános előírásai
51. §
Az egyéb ipari, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2) Az egyéb ipari területek (a továbbiakban ebben a § - ban Gip-e) építési övezeteiben
elhelyezhető épület:
a) mindenfajta környezetre nem jelentős zavaró hatású (környezeti hatásvizsgálatot nem
igénylő) gazdasági tevékenységet és rendeltetést szolgáló építmények,
b) igazgatási, iroda-,
rendeltetést is tartalmazható építmények, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
(3) A védőtávolságot igénylő ipari rendeltetésű építmény működéséhez meghatározott védőtávolság
a lakó építés övezet területet nem érintheti.
(4) A Gip-e építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a részleges közművesítettség
rendelkezésre állása a 29.§-ban meghatározottak szerint.
(5) A Gip-e építési övezeteiben elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen
rendelkezik.
(6) Az építési övezetben az oldal-, és hátsókert mértéke minimum 10,0 méter, az előkert nagyságát
az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen
rendelkezik
(7) Az épületek lapos és magastetős kialakításúak lehetnek, magastetős esetében a tető hajlásszöge
10-45 fok hajlásszögű lehet.
(8) Az építési övezetben az épület külső burkolatainak színezése (homlokzatai-, és tető) során rikító,
kirívó szín nem alkalmazható.
(9) A Gip-e építési övezeteiben épületnek nem minősülő építmény magassága a megadott
legnagyobb épületmagasság értékét az övezetben megengedett tevékenységhez szükséges,
alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények valamint a hírközlést szolgáló antennatornyok
létesítése esetén haladhatja meg.
(10) Az építési övezetben 10 000 m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét telekhatár
mentén egybefüggően kell kialakítani,
(11) A építési övezetben a térszín alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %.
(12) Magánút kialakítása esetén:
c) azt közterületi jellegű útként kell kialakítani és fenntartani,
d) a minimum telekméret és telekszélesség az építési övezetben megadott értéktől elérő is lehet.
(13) A településen a Gip-e területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei
a Gip-e-1, Gip-e-2 és Gip-e-3 jelű építési övezetek.
(1)

52. Az egyéb ipari területek építési övezeti
52. §
Az egyéb ipari terület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat a
jelen rendelet 2. számú mellékletének 5. számú táblázat tartalmazza.
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53. Különleges beépítésre szánt területek általános előírásai
53. §
A különleges terület építési övezeteibe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
(2) A különleges területek (a továbbiakban ebben a § - ban K) építési övezeteiben elhelyezhető
rendeltetésekről az adott övezet előírásai rendelkeznek.
(3) A K építési övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
b) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés.
(4) A K építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény,
b) (haszon)állattartás céljára szolgáló építmény, kivéve ha az építési övezet előírása másképpen
rendelkezik.
(5) Az építési övezetben elhelyezhető
a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, műhely,
b) az építési övezetben meghatározott rendeltetéseket, funkciókat kiszolgáló építmény.
c) építményen belül elhelyezhető az építési övezetben meghatározott funkciókat kiszolgáló
rendeltetések mellett, - iroda, szálláshely, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés, és építési
telkenként legfeljebb két szolgálati lakás
amennyiben övezeti előírás ettől eltérően nem rendelkezik.
(6) Az építési övezetben garázs, gépjárműtároló önálló épületben is elhelyezhető.
(7) Az építési övezetben az országos településrendezési és építésügyi követelményekről szóló
jogszabályban meghatározott melléképítmények helyezhetők el, amennyiben övezeti előírás
ettől eltérően nem rendelkezik.
(8) A K építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a részleges közművesítettség
rendelkezésre állása a 28.§-ban meghatározottak szerint.
(9) A K építési övezeteiben elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen nem
rendelkezik.
(10) A K építési övezeteiben lévő építési telken az előkert nagysága minimum 5 méter, az oldalkert
és hátsókert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, kivéve ha az építési
övezeti előírás másképpen rendelkezik.
(11) A településen a K területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei:
a) K-t jelű temető
b) K-isz jelű, szociális intézményi
c) K-i jelű intézményi,
d) K-sp jelű sport
e) K-rek jelű, kőszínház,
f) K-kszt jelű, szennyvíztisztító
építési övezetek.
(1)

54. Különleges területek építési övezetei
54. §
A különleges területek telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat a jelen
rendelet 2. számú mellékletének 6. számú táblázat tartalmazza.
(2) építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség rendelkezésre állása a 29.§-ban
meghatározottak szerint
(3) A K-t jelű építési övezetben
a) elhelyezhető épület, építmény: temetési, hitéleti, valamint az ezen rendeltetések kiszolgálását
biztosító rendeltetést tartalmazhat.
b) műtárgy (pl.: harangláb, torony, emlékmű) megengedett legnagyobb épületmagassága
legfeljebb 10,0 méter.
(1)
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

c) kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető személygépjármű tároló, egyéb a
főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés;
d) nem helyezhető el önálló lakó főrendeltetésű épület, bűzös tevékenységgel járó funkciójú
építmény, (haszon)állattartás céljára szolgáló építmény;
e) építési telken elhelyezhető több épület;
f) nem el helyezhető a húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állat ól, állatkifutó, trágyatároló,
komposztáló, siló, ömlesztettanyag-, folyadék. és gáztároló melléképítmény.
g) a temető telkét a helyben szokásos módon (fasor, cserje telepítés) vagy max 1,80 méter magas
(40-60 cm magas lábazatra szerelt) dróthálós kerítéssel kell körbekeríteni.
A K-isz jelű építési övezetben:
a) szociális otthon, idősek otthon,
b) szociális foglalkoztató,
c) egészségügyi,
d) állattartó
rendeltetésű és azt kiegészítő rendeltetésű épület helyezhető el.
A K-i jelű építési övezetben:
a) közintézményi
b) vendéglátó,
c) szálláshely-szolgáltató,
d) kereskedelmi-szolgáltató
e) egészségügyi létesítmények (szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő, stb
rendeltetésű épület és azokat kiegészítő rendeltetés helyezhető el.
A K-isz és K-i jelű építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
a) közműbecsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tartály (legfeljebb 2,00 méteres belmagassággal),
d) kerti építmény,
e) szabadonálló és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
A K-sp jelű építési övezetben:
a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény,
b) klubház, lelátó, öltöző,
c) vendéglátó,
d) a terület fenntartásához szükséges egyéb
rendeltetésű építmények helyezhetők el.
A K-rek jelű építési övezetben:
a) szabdtéri színház-, sport-, akadálypálya funkciójához kapcsolódó,
b) vendéglátó,
c) a terület fenntartásához szükséges egyéb
rendeltetésű építmények helyezhetők el.
A K-kszt jelű építési övezetben:
a) a szennyvíztisztító telep működtetéséhez,
b) a terület fenntartásához szükséges egyéb
rendeltetésű építmények helyezhetők el.

VIII. FEJEZET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI
55. A beépítésre nem szánt övezetek általános előírásai
55. §
(1)

A Szabályozási Terv a település igazgatási területén a beépítésre nem szánt területeket sajátos
használatuk szerint, a területek adottságait figyelembe véve sorolja övezetekbe. A Szabályozási
Tervben az egyes övezetek jele kerül ábrázolásra a szabályzatban rögzítettek szerint.
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(2)

(3)

Az egyes övezetekben az övezet előírásainak megfelelő rendeltetés olyan módon valósítható
meg, amely használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza vagy attól nem igényel
védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti
külön jogszabályi előírásoknak megfelel.
Minden övezetben, - kivéve azokat a területeket ahol az műszakilag nem lehetséges elhelyezhető az előírások szerinti gépjárművek elhelyezését biztosító építmény.
56. A közlekedési területek övezeteinek előírásai
56. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A közlekedési terület az országos, meglévő és tervezett helyi közutak, közforgalom céljára
átadott magánutak, és mindezek csomópontjai és a hozzájuk tartozó létesítmények elhelyezésére
szolgál.
A közlekedési területen az országos, a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely - a
közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút, köztér,
mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közút, a
kötöttpályás közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei helyezhetők el.
A Szabályozási Tervben meghatározottak szerint a közlekedési területek a közúti közlekedés
területeinek övezetei az alábbiak:
a) a KÖu-f jelű az országos főutak területének,
b) a KÖu-m jelű, az országos mellékutak területének,
c) a KÖu-hm jelű, a helyi mellékutak (külterületi gyűjtőutak) területének
d) a KÖu-gy jelű, a helyi gyűjtő utak övezetére, és
e) az övezetbe nem sorolt közlekedési célú terület, mely a közterületi kiszolgáló-, és lakó utak
területei.
A (3) bekezdés szerinti övezetekben, és övezetbe nem sorolt közlekedési célú területen
elhelyezett épület, építmény:
a) a közlekedést kiszolgáló,
b) a közbiztonságot szolgáló,
c) kizárólag Kök és Köu-1 övezetben:
ca) kereskedelmi, szolgáltató,
cb) iroda,
rendeltetés is elhelyezhető.
Az újonnan kialakítandó közlekedési célú területeket, utakat úgy kell tervezni és kialakítani,
hogy a tűzoltási felvonulási területet, a szükséges közmű elhelyezést és legalább egyoldali
zöldsáv kialakítást biztosítani tudják, a közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások
figyelembevételével.
A közúti közlekedés övezeteinek telkein szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 5,0 %-os
beépítettséggel, KÖu övezetben 6,0 méter legnagyobb épületmagassággal építhető a (4)
bekezdés szerinti épület.
Az KÖu övezetekben meghatározott közutak javasolt tervezési osztályba sorolása:
a) a KÖu-f övezetben: külterületi szakaszán K.III., belterületi szakaszán B.III.b
b) a KÖu-m övezet külterületi szakaszán K.III., belterületi szakaszán B.III.b.,
c) a KÖu-hm övezetben: K.V.A.,
d) a KÖu-gy övezetben B.V.c.
Az övezetbe nem sorolt közlekedési célú külterületi utak telekhatárától mért 5,0 - 5,0 méteren
belül épület nem helyezhető el, kivéve ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek.
57. A magánutak létesítésének szabályai
57. §

(1)

Telektömbök feltárására, annak kiszolgálására magánút kialakítható az alábbiak szerint:
a) magánút kizárólag kiszolgáló út, külterületi földút gyalog vagy lovas - út szerepkörrel
alakítható ki,
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(2)

(3)

(4)

b) építési telket kiszolgáló magánút a közterületre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően
építhető.
Magánút akkor létesíthető ha az
a) belterületen közvetlenül közterülethez,
b) külterületen közvetlenül közterülethez, vagy közterülethez kapcsolódó magánúthoz
csatlakozik.
Magánút rendeltetésű telek minimális szélessége:
a) lakóövezet feltárását biztosító kiszolgáló út esetén minimum 10,0 méter, gazdasági övezet
feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: minimum 15,0 méter,
b) nem lakó és gazdasági övezet feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: minimum 12,0 méter,
c) gyalogos út esetén: minimum 3,0 méter,
d) külterületi mezőgazdasági út esetében csapadékvíz szikkasztással: minimum 8,0 méter,
e) külterületi burkolt mezőgazdasági út esetében csapadékvíz elvezetéssel: minimum 10,0
méter.
A magánút telekterülete eltérhet a vonatkozó építési övezetben, övezetben meghatározott
kialakítható minimális telekmérettől, a magánút telekterülete lehet kisebb az építési övezetben,
övezetben meghatározott kialakítható minimális telekterületnél.
58. A zöldterületek övezeteinek általános előírásai
58. §

(1) A zöldterületbe tartoznak a település állandóan növényzettel fedett közterületei.
(2) A közigazgatási területen található zöldterületek méretük, funkciójuk és építmények elhelyezése
szempontjából Z-kk jelű közkert övezetbe soroltak.
(3) Az övezetek telkei maximum 1,8 m magas áttört kerítéssel bekeríthetők, a terület használata
időben korlátozható.
(4) A területén lévő értékes faállomány megtartandó.
59. Z-kk Közkert övezet egyedi előírásai
59. §
(2)

(1)
(2)

A közpark övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú
mellékletének 7. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák. A Z-kk jel a közpark
övezetet határozza meg.
A közkert övezetbe tartoznak a település pihenést, testedzést, játszótéri, rekreációs tevékenységet
szolgáló közhasználatú közterületi zöldfelületei.
Az övezeten belül elhelyezhetők:
a) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények (pihenőhely, sétaút, díszkút, emlékmű),
b) a testedzést szolgáló építmények (játszótér, sportpálya, kutyafuttató),
c) a terület fenntartásához szükséges építmények.
60. Erdőterületek övezeteinek általános előírásai
60. §

(1)

(2)
(3)

A közigazgatási területen található erdőterületek funkciójuk és építmények elhelyezése
szempontjából az alábbi övezetekbe soroltak:
a) Eg jelű gazdasági erdő övezet,
b) Ev jelű védelmi erdő övezet,
c) Ek jelű közjóléti erdő övezet.
Az erdőterületeken természetvédelmi és vadvédelmi okokból legfeljebb 2,0 méter magas, áttört
kivitelű kerítés létesíthető.
Az övezetek ökológiai hálózattal érintett területein az új erdősítések és erdőfelújítások esetében
csak a tájra jellemző, ökológiai igényeknek megfelelő hazai fafajok telepíthetők, továbbá
természetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók.
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(4)
(5)

Az erdőterületen lévő közlekedési célú területként lejegyzett telkek területére a közlekedési
területekre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
Védőterülettel érintett területen a közvetlen életveszély fennállása miatt a rekultiváció
befejezéséig semmilyen építési tevékenység nem megengedett.
61. Védelmi erdő területeinek övezete
61. §

(1)

(2)
(3)
(4)

A védelmi erdő övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2.
számú mellékletének 8. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák. Az Ev jel a
védelmi erdő területeinek övezetét határozza meg.
A szabályozási terven Ev jellel szabályozott erdőterületek a környezetvédelmi és
természetvédelmi célokat szolgáló védelmi rendeltetésű erdők.
Az övezetben az erdő védelmi rendeltetését szolgáló épületnek nem minősülő erdészeti
létesítmények helyezhetők el, amennyiben a rendeltetést nem akadályozzák.
Az övezet területén nem helyezhető el:
a) épület
b) a kutatást szolgáló műtárgyak
c) a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények,
d) a nyilvános illemhelyek
e) a megújuló energiaforrások műtárgyai.
62. Gazdasági erdő területek övezete
62. §

(1)

(2)

(3)
(4)

A gazdasági erdő övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2.
számú mellékletének 9. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák. Az Eg jel a
gazdasági erdő területek övezetét határozza meg.
A Szabályozási Terven Eg jellel szabályozott gazdasági rendeltetésű erdőterületek, a
gazdálkodási, faanyag termelési, funkciót betöltő, jellemzően ökológiai szempontból értékes
erdőterületek.
Az övezetben a rendeltetésnek megfelelő erdészeti létesítmények helyezhetők el, amennyiben az
erdőt rendeltetésének, ökológiai szerepének betöltésében nem akadályozzák.
Az övezetben lévő telken egy tömegben maximum 300 m2 alapterületű épület helyezhető el.
Épületek elhelyezésénél csak a természetes anyaghasználat megengedett.
63. Közjóléti erdő területek övezete
63. §

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

A közjóléti erdő övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2.
számú mellékletének 10. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák. Az Ek jel a
közjóléti erdő területek övezetét határozza meg.
A Szabályozási Terven Ek jellel szabályozott közjóléti rendeltetésű erdőterületek a turisztikai
fejlesztésre szánt erdőterületek a Petrici rétek környékén.
Az övezet területén nem helyezhető el:
a) a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények,
Az övezetben az alábbi építmények helyezhetők el:
a) turizmus, vendéglátás, szabadidő-eltöltés, pihenés, testedzés építményei,
b) sportpályák, akadálypályák, kötélpályák,
c) a terület fenntartásához szükséges építmények,
d) erdészház, erdészlak, és ezek melléképítményei.
Az övezetben lévő telken egy tömegben maximum 300 m2 alapterületű épület helyezhető el.
Épületek elhelyezésénél
a) kizárólag fa, homokkő, mészkő, terméskő, homoktégla, burkolatokat lehet alkalmazni,
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(6)

b) a kiegészítő rendeltetésű építmények esetén fa tartószerkezetű vagy favázas, tégla kitöltő
falazattal rendelkező kivitelben készülhetnek.
c) Az épületek tetőformája nyeregtető, 30-45 fok közötti hajlásszöggel, anyaga: zsindely,
cserép, korcolt fémlemez. A fő rendeltetésű épületek tető héjalásnál hullámpala, betoncserép,
bitumenes zsindely fedés nem alkalmazható.
d) A vendéglátó, szolgáltató rendeltetések létesítésének feltétele a ivóvíz megléte, valamint a
közös szociális blokk létesítése. A csatornahálózat kiépítéséig egyedi kompakt
szennyvízkezelő berendezés telepítésével való kiváltás megengedett.
e) A burkolt felületek és sportpályák alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 1%-át
A szabályozási tervlapon különleges funkcióval jelölt területen a meglévő termálkútra épülő
termálfürdő építményei is elhelyezhetők.
64. Mezőgazdasági területek általános előírásai
64. §

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

A mezőgazdasági területek övezeteihez tartoznak a település mezőgazdasági termelés,
gyepgazdálkodás, állattartás és állattenyésztés és a saját termék feldolgozása, tárolása céljára
szolgáló területei.
A Szabályozási Terv a település külterületének mezőgazdasági területeit alábbi övezetekbe
sorolja:
a) Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet,
b) Mko-1 jelű természetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezet,
c) Mko-2 jelű környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezet
d) Mk jelű kertes mezőgazdasági terület
Mezőgazdasági terület övezetiben kivéve az Mk jelű kertes mezőgazdasági területeket az elő-,
oldal-, és hátsókert mértéke 10,0 méter.
Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési ágú
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, vagy
művelésből kivehető résszel nem rendelkezik.
A szabályozási tervlapon a mezőgazdasági területen belül körülhatárolt területen különleges
funkció (szélerőművek építményei) elhelyezhető. A maximális építménymagasság egyedileg
határozandó meg az engedélyezésben résztvevő szakhatóságok állásfoglalásai alapján.
Az elhelyezhető épület csak hagyományos szerkezetű és hagyományos illetve természetes
anyagú (kő, tégla, vályog, fa), legfeljebb az övezetben meghatározott építménymagassággal, 3545 fok hajlásszögű nyeregtető kialakításával.
Védőterülettel érintett területen a közvetlen életveszély fennállása miatt a rekultiváció
befejezéséig semmilyen építési tevékenység nem megengedett.
65. Általános mezőgazdasági területek övezete
65. §

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Az általános mezőgazdasági terület telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen
rendelet 2. számú mellékletének 11. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák, az
övezetet az Má-1 jel határozza meg.
Az Má-1 jelű általános mezőgazdasági területek övezetéhez tartoznak a település az intenzívebb
mezőgazdasági termesztés (szántó, szőlő-gyümölcsös), az állattenyésztés, továbbá ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló területei.
Az övezetben elhelyezhetők:
a) az ingatlan művelési ágához kötődő, növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás, -tárolás (mezőgazdasági hasznosítás) építményei,
b) állattenyésztés, halászat kapcsolódó építményei.
Lakóépület 100 000 m2-t meghaladó telken helyezhető el, amennyiben mezőgazdasági célú
gazdasági építmény korábban már megépült, vagy azzal egyidejűleg épül meg.
Lakóépület területe a telek területének 0,5%-át nem haladhatja meg.
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(6)

Az Má-1 jelű övezet területén birtoktest, birtokközpont kialakítására és beépítésére vonatkozó
előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 12. számú táblázata tartalmazza.
66. Természetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezete
66. §

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

A Természetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági terület telekalakításra és övezetre
vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 13. számú táblázata és az alábbi
bekezdések tartalmazzák, az övezet jele Mko-1.
Mko-1 jelű természetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági területek természetvédelmi,
tájvédelmi szempontból értékes, megőrzendő extenzív tájhasználatú, jellemzően gyepes
mezőgazdasági területek.
Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást és tárolást szolgáló
építmények, méhészet fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el.
Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.
Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki.
Az övezetben művelési ág váltás csak extenzívebb irányban történhet.
66. Környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezete
67. §

(1) A Környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági terület telekalakításra és övezetre
vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 14. számú táblázata és az alábbi
bekezdések tartalmazzák, az övezet jele Mko-2.
(2) Mko-2 jelű környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági területek a település
Nagytárkánypuszta környéki felszínmozgásokkal érintett visszagyepesedő mezőgazdasági
területei.
(3) Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást szolgáló építmények (karám,
fedett karám, állatkifutó, szénatároló), méhészet fenntartásához szükséges építmények, továbbá
növénytermesztéshez kapcsolódó, kizárólag terménytárolás céljára szolgáló építmények
helyezhető el.
(4) Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.
(5) Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki.
68. Kertes mezőgazdasági terület övezete
68. §
(1) A kertes mezőgazdasági terület telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet
2. számú mellékletének 15. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák,
az övezet jele Mk.
(2) Az Mk jelű övezetbe tartoznak a hagyományos szőlőhegyi (volt zártkerti) területek.
(3) A 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken telkenként egy:
a)
a szőlőművelést, gyümölcstermesztést kiszolgáló gazdasági épület, présház,
b) pince,
építményei helyezhetők el.
(4) Az 1500 m2 területnagyságot meghaladó telken:
a)
a szőlőművelést, gyümölcstermesztést kiszolgáló gazdasági épület, présház,
b) pince,
c) szerszámtároló
d) a hétvégi pihenést, rekreációt szolgáló helyiségek
építményei helyezhetők el.
(5) Lakóépület 3000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy a megengedett 3%-os beépítettség
felét nem haladhatja meg.
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(6) Kerítés drótfonatos vagy élősövény lehet, max. 1,50 m magassággal, melybe a támfal magassága
is beleszámít. Támfal létesítése hagyományosan rakott kőfalként engedélyezhető.
(7) Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki.
69. A vízgazdálkodási területekre vonatkozó általános előírások
69. §
(1) A vízgazdálkodási terület övezeteibe tartoznak:
a) állóvizek medre és parti sávja
b) folyóvizek medre és part sávja, továbbá a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja
(2) A szabályozási terv a település vízgazdálkodási területeit az alábbi övezetekbe sorolja:
a) V-1 jelű állóvizek övezete,
b) V-2 jelű vízfolyások, árkok övezete,
c) V-k1 jelű vízmű kutak övezete.
70. Állóvizek övezetének előírásai
70. §
(1) A V-1 jelű övezet magába foglalja a szabályozási tervlap szerint a 84. sz. főút menti halastavak és
öntözővíz tározók területét.
(2) Az övezetben a természeti értékek védelme mellett, a külön jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelően az alábbi építmények helyezhetők el:
a) vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási létesítmények,
b) közösségi célú köztárgyak,
c) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik,
d) kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak (információs építmény),
e) nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők.
71. Vízfolyások, árkok övezetének előírásai
71. §
(1) A V-2 jelű övezet magába foglalja a szabályozási tervlap szerint az alábbi területeket:
a) Melegvíz-patak területe
b) csapadékvíz elvezető árkok területe.
(2) Az övezetben a természeti értékek védelme mellett, vízgazdálkodással összefüggő műtárgyak,
külön jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási
létesítmények, helyezhetők el.
(3) Az övezetben egyéb építmény nem helyezhető el.
(4) A vízfolyások mentén a vízfolyás szélétől számított 3,00 méter széles sávot (parti sáv) - a
vízfolyás rendeltetésszerű használatának biztosítása, karbantartása érdekében - fenntartási sávként
kell biztosítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott parti savban állandó építmény, épület nem helyezhető el,
valamint ezen területsáv művelése és hasznosítása csak a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint történhet.
72. Vízmű kutak területe
72. §
(1)

A V-k1 jelű övezetén belül a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi létesítmények védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait kell
figyelembe venni.
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(1)

(2)

(3)
(4)

73. Természetközeli területek
73. §
A természetközeli területek övezetébe tartoznak a Melegvíz-pataktól északra elhelyezkedő védett
lápterület által érintett földrészletek, értékes mélyfekvésű gyepes területek, melyek ökológiai, és
természetvédelmi szempontból védendők és megőrzendők.
A természetközeli terület övezetében a természeti értékek szigorú védelme mellett, tájba illő
módon az alábbi építmények helyezhetők el:
a) a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
b) a természeti értékek bemutatását, a kutatást és ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak.
Az övezetben az (2) bekezdésben meghatározott építményeken felül egyéb építmény nem
helyezhető el.
Az ingatlanok a művelési águknak megfelelően hasznosítandók.
74. Különleges beépítésre nem szánt területek
74. §

(1) Különleges beépítésre nem szánt övezetekbe azok a területek tartoznak, amelyeken az
elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek, és a telkek megengedett
beépítettsége legfeljebb 5%.
(2) A különleges beépítésre nem szánt területek (a továbbiakban ebben a § - ban Kb) övezeteiben
elhelyezhető rendeltetésekről az adott övezet előírásai rendelkeznek.
(3) …
75. Különleges beépítésre nem szánt - Motocross pálya
75. §
(1) A Különleges beépítésre nem szánt - Motocross pálya terület telekalakításra és övezetre
vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 16. számú táblázata és az alábbi
bekezdések tartalmazzák, az övezet jele Kb-m.
(2) A Kb-m jelű építési övezetben:
a) a motocross pálya funkciójához kapcsolódó,
b) vendéglátó,
c) a terület fenntartásához szükséges egyéb
rendeltetésű építmények helyezhetők el.
76. Különleges beépítésre nem szánt közmű területe
76. §
1. Kb-k1 jelű övezetén belül a vizi közművek és a gázfogadó és gázcsere-telep létesítményei
helyezhetők el a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak figyelembe
vételével.
HARMADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
77. ZáróHatályba léptető rendelkezések
77. §
(1)
(2)

A szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Csabrendek, 2017. ---------------.
......................................................
polgármester

.....................................................
jegyző
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2.számú melléklet: Építési övezetek, övezetek beépítési paraméterei
1. számú táblázat
a

b
c
1
A kialakítható telek
2
legkisebb –
kialakítható
Építési övezet (legnagyobb)
legkisebb
jele
területe
telekszélesség
(m2)

3
4
5
6
7
8

d

e

f
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületmegengedett
magasság
legnagyobb
megengedett
mértéke
legkisebb legnagyobb
mértéke
(%)
(m)

a beépítési
mód

rövidítés

(m)

g

h

a zöldfelület
legkisebb
mértéke

a
szintterül
eti
mutató
maximu
ma
(m2/m2)

(%)

Lf-H
900
15**
O
20
4,5 – 6,0
50
0,3
Lf-KN
600*
15
O
25
3,0 - 4,5
45
0,4
Lf-N
600
15
O
25
3,0 - 4,5
45
0,4
Lf-KS
300
kialakult
Z
30
3,0 - 4,5
40
0,5
Lf-KI
500
15
I
25
3,0 - 5,5
45
0,4
*telekegyesítés csak akkor engedélyezhető, ha az egyik egyesítendő telek nem éri el a kialakítható legkisebb
(600m2) telekméretet
**Az építési övezetben a szabadonálló beépítési módú telkek ikres beépítési mód szerint megoszthatók.

2. számú táblázat
a
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Építési övezet
jele

Vt-Z
Vt-O
Vt-SZ
Vt-MRK
Vt-MRT
Vt-MFK
Vt-MHK
Vt-MOK
Vt-MKK

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakíthat
területe
ó legkisebb
telekszélessége/
mélysége

d

e

a beépítési
mód

(m2)

(m)

rövidítés

350
500
1000
kialakult
1000
12000
kialakult
3000
1500

10
15
20
kialakult
kialakult
kialakult
kialakult
kialakult
kialakult

Z
O
SZ
SZ
SZ
SZ
kialakult
kialakult
kialakult

f
g
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületa
megengedett
magasság
zöldfelület
legnagyobb
megengedett
legkisebb
mértéke
legkisebb mértéke
legnagyobb
mértéke
(%)
(m)
(%)

45
40
40
kialakult
20
30
kialakult
20
35

3,0 -4,5
3,0 4,5
3,0 – 6,0
kialakult
3,0-4,5
3,0 - 4,5
kialakult
3,0 - 4,5
3,0 - 4,5

20
30
30
70
60
50
35
60
40

h
a
szintterületi
mutató
maximuma
(m2/m2)

1,0
0,8
1,0kialakult
0,5
0,3
1,0
0,5
0,5

3. számú táblázat
a
1
2

3
4

Építési
övezet
jele

Üh

b
c
A kialakítható telek
legkialakítható
kisebb
legkisebb
terület
teleke
szélessége/
mélysége

d
a beépítési
mód

(m2)

(m)

rövidítés

5000

-

SZ

e

f
g
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületa zöldfelület
megengedett
magasság
legkisebb
legnagyobb
megengedett
mértéke
mértéke
legkisebb legnagyobb
mértéke
(%)
(m)
(%)

10

3,0 - 3,5

60

h
a szintterületi
mutató
maximuma

(m2/m2)

0,1
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4. számú táblázat
a
1
2

3
4
5

Építési
övezet
jele

b
c
A kialakítható telek
legkise
kialakítható
bb
legkisebb
terület
teleke
szélessége/
mélysége

d

e

a beépítési
mód

(m2)

(m)

rövidítés

Gksz-1
Gksz-2

3000
3000

50
50

SZ
SZ

a

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakítható
területe
legkisebb
telekszélessége/
mélysége

f
g
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületa zöldfelület
megengedett
magasság
legkisebb
legnagyobb
megengedett
mértéke
mértéke
legkisebb legnagyobb
mértéke
(%)
(m)
(%)

40
40

3,0 - 12,5
3,0 - 8,0

30
30

h
a szintterületi
mutató
maximuma

(m2/m2)

0,6
0,6

5. számú táblázat
1
2

3
4
5
6

Építési
övezet
jele

Gip-e-1
Gip-e-2
Gip-e-3

d
a beépítési
mód

(m2)

(m)

rövidítés

10 000
10 000
5000

-

SZ
SZ
SZ

e

f
g
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületa zöldfelület
megengedett
magasság
legkisebb
legnagyobb
megengedett
mértéke
mértéke
legkisebb legnagyobb
mértéke
(%)
(m)
(%)

30
40
20

3,0 - 9,0
3,0 - 6,0
3,0 - 9,0

30
30
20

h
a
szintterületi
mutató
maximuma
(m2/m2)

0,5
0,5
0,5

35
6. számú táblázat
a
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Építési
övezet
jele

K-t
K-isz
K-i
K-sp
K-rek
K-kszt

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakítható
területe
legkisebb
telekszélessége/
mélysége

d
a beépítési
mód

e

f
g
Az építési övezetben
a beépítettség
az épületa zöldfelület
megengedett
magasság
legkisebb
legnagyobb
megengedett
mértéke
mértéke
legkisebb –
legnagyobb
mértéke
(%)
(m)
(%)

(m2)

(m)

rövidítés

kialakult
10 000
2 000
10 000
kialakult
9000

kialakult
-

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

10
30
40
20
30
10

/ - 4,0
3,0 - 7,5
3,0 - 7,5
3,0 - 6,0
3,0 - 4,5
3,0 - 4,5

d

e

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

f
Az övezetben
a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

rövidítés

(m2)

SZ

-

40
40
40
40
40
40

h
a szintterületi
mutató
maximuma

(m2/m2)

0,4
1,0
0,4
0,3
0,1
7. számú táblázat

a
1
2

3
4

Övezet
jele

Z-kk

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakíthat
területe
ó legkisebb
telekszélessége/
mélysége
(m2)
(m)

-

-

g

h
a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(%)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

3

3,5

70

(%)

8. számú táblázat
a
1
2

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakíthat
területe
ó legkisebb
telekszélessége/
mélysége
(m2)
(m)

Övezet
jele

3
4

Ev

d
a beépítési
mód

f
Az övezetben
a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

a beépíthető
legkisebb
telek terület

rövidítés

(m2)

(%)

SZ

100000

0,1

d

e

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

f
Az övezetben
a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

-

-

e

g

h

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

-

9. számú táblázat
a
1
2

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakíthat
területe
ó legkisebb
telekszélessége/
mélysége
(m2)
(m)

Övezet
jele

3
4

Eg

10000*

g

h
a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

-

rövidítés

(m2)

(%)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

SZ

100000

0,3

4,5

d

e

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

f
Az övezetben
a beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

rövidítés

(m2)

SZ

100000

-

(%)

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
10. számú táblázat
a
1
2

b
c
A kialakítható telek
legkisebb
kialakíthat
területe
ó legkisebb
telekszélessége/
mélysége
(m2)
(m)

Övezet
jele

3
4

Ek

-

g

h
a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(%)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

3

3,5*

-

(%)

*termálfürdő építményei esetén:6,0 méter
11. számú táblázat
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

d

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

f

g

h

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(m)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

4,5**

4,5

-

Az övezetben

Övezet
jele

3
4

e

Má-1

SZ
10 000*
20000
2
* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** gazdasági épületbe telepített technológia esetén 6,5 méter

(%)

12. számú táblázat
a
1
2

3
4

Övezet
jele

b
c
A kialakítható
legkisebb
legkisebb
birtoktest
birtokterülete
központ
területe
(m2)

(m2)

d
A birtoktest
telkeinek
összterülete
alapján
alkalmazható
beépíthetőség
(%)

Má-1
100 000
20 000
2,0
Ö: az övezetben meghatározottak szerint
* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

e
A
beépítető
legkisebb
birtokközpont
terület
(m2)

20 000

f

g
h
A birtokközpont területén
az épületa beépítettség
magasság
a beépítési megengedett
megengedett
mód
legnagyobb
legnagyobb
mértéke
mértéke
rövidítés
(%)
(m)

SZ

10

Ö

i
a zöldfelület
legkisebb
mértéke
(%)

50
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13. számú táblázat
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

e

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

1

f

g

h

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(m)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

4,0

-

-

Az övezetben

Övezet
jele

3
4

d

Mko-1

20000*
SZ
30000
* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

(%)

14. számú táblázat
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

Mko-2

e

f

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

20000*

SZ

50000

1

g

h

Az övezetben

Övezet
jele

3
4

d

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(m)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

4,0

-

-

(%)
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15. számú táblázat
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c
a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

(m2)

rövidítés

(m2)

e

f

g

h

a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(%)

(m)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

3

3,5

-

-

Az övezetben

Övezet
jele

3

d

(3), (4),
4
Mk
(5) bek.
SZ
szerint
* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

(%)

16. számú táblázat
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

Kb-m

e

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

20 000

-

SZ

5

f

g

h

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

20

0,1

Az övezetben

Övezet
jele

3
4

d

(m)

/ - 3,0

(%)

3. sz. melléklet: Jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmak magyarázata
1

fő rendeltetésű épület:

2

harsány, rikító színek:

3

föld színek:

4
5

kiszolgáló funkciójú építmény:
mediterrán színek:

6

pasztell színek:

7

szintterületi mutató:

8

természetes anyagok:

9

tájba illeszkedő

10

belterület

11

külterület

12
13

lapostető
zöldtető

14

tömör kerítés

15

főépület

16

kiegészítő rendeltetésű építmény

17

nem közlekedési célú közterület
(zöldfelület)

az építési övezetben megengedett funkciót kiszolgáló rendeltetésnek
megfelelő épület, nem tartoznak ide a kiegészítő rendeltetésű
épületek és a melléképítmények
a harsány és rikító színek mindazon színek amelyek nem tartoznak a
pasztell-, föld- és mediterrán színek csoportjába.
a barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé
telített és közepesen sötét árnyalatai. Ezek természetközeli, nyers,
meleg színek, a talaj, a homok, egyes kövek, az avar, a fák kérgének
és a földfestékek színei.
a fő rendeltetésű épületet kiegészítő vagy azt kiszolgáló építmény
a Földközi-tenger menti országok tájaira és épített környezetére utaló
színek gyűjtőneve: a meleg, mélytónusú vörös, sárga, barna, ill. az
élénkzöld és - kék tartoznak ide, a földszínek kevésbé intenzív
változatai. "
a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a
szín mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. A pigment
minimális kötőanyaggal van keverve.
az építési telken lévő épület összes bruttó szintterületének és a telek
területének a hányadosa
természetes anyag, ami eredendően a föld által képzett és a földön
megtalálható szerves és szervetlen alapú átalakított anyag
az építmény, épület tömegformálásával, homlokzati kialakításaival
minimálisra csökken az épített környezet és a táj- és természeti
környezet konfliktusa
A település közigazgatási területének összefüggő, kivett, beépített és
a tervezetten beépítésre szánt földrészleteinek összessége.
A település közigazgatási területén belterületnek nem minősülő
földrészletek összessége.
olyan tető, ami nem magastető
emberi tartózkodásra nem alkalmas, extenzív vagy intenzív
növényzettel fedett lapostető
olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága
50%-nál nagyobb mértékben korlátozott
Elsősorban a területfelhasználási egység jellegének megfelelő,
másodsorban az övezeti-, és építési övezeti előírásokban
meghatározott, az előírások szerint épített, a területhasználatot nem
zavaró rendeltetésű épület.
A fő rendeltetésű épület (főépület) rendeltetési egységeinek
rendeltetésszerű használatát, működtetését kiegészítő építmények,
mint:
a) járműtároló,
b) nyárikonyha, mosókonyha, szárító,
c) egyéb tárolóépület (tüzelőanyag,szerszámkamra, továbbá szín,
fészer, magtár, góré, gyűr)
d) kazánház,
e) műterem,
f) szauna,
g) nem kereskedelmi célú vendégház
h) barkácsműhely, illetve kisipari tevékenység folytatására
szolgáló, zárt műhely, mely megfelelően szigetelt, a lakosságot
nem zavarja,valamint az építési övezetben megengedett zaj és
rezgéshatárértékeket nem lépi túl.
Közlekedési célú közterület telkén belüli, közlekedési felületeket
határoló (út, járda) kiterjedt, egybefüggő zöldfelület
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1. SZ. FÜGGELÉK: A TELEPÜLÉSEN A SZABÁLYOZÁSI TERVEN JELÖLT TERÜLETEKEN
– A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY EREJÉNÉL
FOGVA ÁLTALÁNOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ - NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI
LELŐHELYEK
Azonosított régészeti lelőhely
A település területén a régészeti kutatások, valamint az adattári adatok vizsgálata alapján 19 db
azonosított a KÖH nyilvántartásában is szereplő lelőhelyről van adat.
A vizsgált területen található régészeti lelőhely védelmének kategóriái:
Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a KÖH által nyilvántartott lelőhelyek
általános régészeti védelem alatt állnak. Ez alapján a település területén található összes régészeti
lelőhely általános védelem alá esik.
Régészeti örökség védelme
L.h.s.sz. Azonosító
Név:
7622
Csúcsos-hegy - Banyavár
1.

2.

7624

Hegyelő, Fehér-kövek, Szőlőhegy,
Ilonamajor

3.

7626

Pusztaszentegyházi-dűlő - Csabisűrű

Hrsz.
0517/1, 0517/2
218/20, 233, 229/1, 230/1, 231/2, 238, 239/2,
237/1, 218/37, 218/41, 218/4, 218/5, 218/6, 230/3,
231/3, 232/4, 232/3, 218/3, 218/38, 232/2, 234/1,
235/4, 235/5, 1351, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355,
1367, 1366, 1365, 234/2, 1354, 1353, 1375, 1376,
1364, 1363, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1372,
1371, 1370, 1400/13, 1400/12, 1400/14, 1400/11,
1400/15, 1400/10, 1395, 1400/9, 1400/8, 1400/7,
1400/6, 1400/5, 1400/4, 1400/3, 1400/2, 1400/1,
1392, 1393, 1394, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377,
1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1369, 1368,
1391, 1388, 1390, 1389, 0532, 0533/2, 03, 06/23,
06/17, 06/15, 06/16, 06/14, 06/3, 06/9, 06/10,
06/11, 06/12, 06/13, 04/1, 06/21, 06/22, 06/7, 06/5,
06/6, 04/3, 1678/1, 1630, 1676/1, 1675, 1676/3,
1676/4, 1676/2, 1677, 1587, 1586/2, 1585, 1584,
1582/1, 1588, 1678/2, 1673/5, 1672, 1591, 1662/1,
1602, 1652/2, 1612/6, 1617, 0188/3, 1669/6,
1669/5, 1590/3, 1590/2, 1661, 1662/2, 1601, 1600,
1652/1, 1651, 1615/1, 1646, 1616, 1631, 0188/2,
0188/1, 1590/5, 1669/4, 1663/1, 1599, 1650/2,
1644/1, 1637, 0189/4, 1590/4, 1663/2, 1598,
1650/1, 1643/3, 1635, 1669/3, 1669/2, 1669/1,
1657, 1589, 1649, 1605/1, 1643/2, 1632, 0189/22,
0189/5, 0189/7, 0186, 0185/5, 0185/22, 0187,
1644/2, 1634, 1668, 1597, 1664, 1606, 1648, 1596,
1655, 1667, 1647, 1607, 1643/4, 1633, 1643/5,
1643/6, 1641, 1640, 1639, 1638, 1620/1, 1618,
1643/7, 1643/8, 0188/4, 1615/3, 1653, 1608,
1615/2, 1614, 1615/4, 1613, 1652/3, 1652/4,
1652/5, 1605/2, 1604, 1603, 1612/5, 1643/1, 1642,
1593, 1595/2, 1595/1, 1609, 1610, 1611, 1612/2,
1666, 1665, 1659, 1658, 1592, 1660/1, 1674/1,
1674/3, 1674/4, 1673/4, 1673/3, 1673/1, 1660/2,
1654, 1656, 1612/3, 0188/5, 1594/2, 1594/1
0345/10, 0345/9, 0345/8, 0345/18, 0345/7,
0345/19, 0345/17, 0347, 0345/14, 0345/11,
0345/6, 0345/16
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L.h.
s.sz.

Azonosító

4.

7627

Szentistváncsab

0266/21, 0266/22, 0267/2, 0266/23, 0267/1,
0266/20

5.

7628

Nagytárkánypuszta - Petőfi Sándor
utca

1207/8, 1201/1, 1207/3, 0438/7, 0438/8

6.

7629

Hunyadi utca 4. sz. (Bogyay-kert)

7.

7630

8.

7631

9.
10.

7632
7633

Hobaj-domb
A rendeki malomhoz vezető földút
D-i oldalán
Rendeki-malom
Római katolikus templom

11.

7634

Jókai utca 46. sz.
(Rem Ignác kertje)

12.

7635

Petresi-malom (Petricei-malom)

13.

7623

MRT 3. kötet 10/2. lh.

14.

9230

Ilonamajor - Forró-kút

15.

7622

Csúcsos-hegy - Banyavár

Név:

Hrsz.

468, 331, 58, 56, 55, 304/3, 304/2, 304/1, 329,
328, 57
0185, 0183/18, 0184
057, 086/3, 055/7, 086/15, 086/16, 086/17
0153, 0154, 0155/1
11, 2/4, 2/1
538, 548, 549, 536, 550, 552/1, 546, 547, 553/1,
554, 121/2, 559, 558, 564, 567, 565, 566, 560, 568,
562, 563/1, 561, 556, 924/1, 923/1, 922, 923/2,
921, 122, 112, 106, 105, 109, 108, 107, 98/5, 98/4,
104, 103, 121/1, 117, 118, 120/2, 90, 92/2, 91,
517/2, 529, 522, 525, 524, 521, 520, 523, 530, 518,
519, 85, 86, 88, 89, 101, 93, 92/1, 542, 543, 98/3,
531, 532, 94, 102, 98/2, 544, 98/1, 539, 545, 541,
540, 526, 527, 528, 535, 534, 533, 87, 557, 563/2,
636, 720/1, 920, 924/2, 120/1, 119, 116, 115, 114,
113, 111, 96, 95, 84, 468, 517/4, 517/3
0170/1, 0171, 0169, 0170/2, 0168/8, 0179/6,
0179/5, 0178, 0168/11, 0177, 0168/9
016, 017/29, 017/7, 017/32, 033/16, 033/17,
029/12, 031/1, 032, 031/6, 031/5, 031/4, 031/3,
031/2, 031/7, 033/18, 034/4, 031/17, 031/16,
031/15, 031/14, 031/13, 031/12, 031/11, 031/10,
031/9, 031/8, 033/2, 031/34, 031/33, 031/32,
031/31, 015/29, 09, 024/15, 030
0189/11, 0191, 0189/15, 0189/16, 0189/20,
0189/23, 0189/18, 0189/19, 0189/14, 0189/22,
0189/9, 0189/21, 0196/3, 0196/4, 0189/5, 0189/7,
0189/8, 06/19, 06/18, 06/21
0517/1, 0517/2
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L.h.
s.sz.

16.

Azonosító

7624

Név:

Hegyelő, Fehér-kövek, Szőlőhegy,
Ilonamajor

17.

7626

Pusztaszentegyházi-dűlő - Csabisűrű

18.

7627

Szentistváncsab

19.

7628

Nagytárkánypuszta - Petőfi Sándor
utca

Hrsz.
218/20, 233, 229/1, 230/1, 231/2, 238, 239/2,
237/1, 218/37, 218/41, 218/4, 218/5, 218/6, 230/3,
231/3, 232/4, 232/3, 218/3, 218/38, 232/2, 234/1,
235/4, 235/5, 1351, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355,
1367, 1366, 1365, 234/2, 1354, 1353, 1375, 1376,
1364, 1363, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1372,
1371, 1370, 1400/13, 1400/12, 1400/14, 1400/11,
1400/15, 1400/10, 1395, 1400/9, 1400/8, 1400/7,
1400/6, 1400/5, 1400/4, 1400/3, 1400/2, 1400/1,
1392, 1393, 1394, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377,
1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1369, 1368,
1391, 1388, 1390, 1389, 0532, 0533/2, 03, 06/23,
06/17, 06/15, 06/16, 06/14, 06/3, 06/9, 06/10,
06/11, 06/12, 06/13, 04/1, 06/21, 06/22, 06/7, 06/5,
06/6, 04/3, 1678/1, 1630, 1676/1, 1675, 1676/3,
1676/4, 1676/2, 1677, 1587, 1586/2, 1585, 1584,
1582/1, 1588, 1678/2, 1673/5, 1672, 1591, 1662/1,
1602, 1652/2, 1612/6, 1617, 0188/3, 1669/6,
1669/5, 1590/3, 1590/2, 1661, 1662/2, 1601, 1600,
1652/1, 1651, 1615/1, 1646, 1616, 1631, 0188/2,
0188/1, 1590/5, 1669/4, 1663/1, 1599, 1650/2,
1644/1, 1637, 0189/4, 1590/4, 1663/2, 1598,
1650/1, 1643/3, 1635, 1669/3, 1669/2, 1669/1,
1657, 1589, 1649, 1605/1, 1643/2, 1632, 0189/22,
0189/5, 0189/7, 0186, 0185/5, 0185/22, 0187,
1644/2, 1634, 1668, 1597, 1664, 1606, 1648, 1596,
1655, 1667, 1647, 1607, 1643/4, 1633, 1643/5,
1643/6, 1641, 1640, 1639, 1638, 1620/1, 1618,
1643/7, 1643/8, 0188/4, 1615/3, 1653, 1608,
1615/2, 1614, 1615/4, 1613, 1652/3, 1652/4,
1652/5, 1605/2, 1604, 1603, 1612/5, 1643/1, 1642,
1593, 1595/2, 1595/1, 1609, 1610, 1611, 1612/2,
1666, 1665, 1659, 1658, 1592, 1660/1, 1674/1,
1674/3, 1674/4, 1673/4, 1673/3, 1673/1, 1660/2,
1654, 1656, 1612/3, 0188/5, 1594/2, 1594/1
0345/10, 0345/9, 0345/8, 0345/18, 0345/7,
0345/19, 0345/17, 0347, 0345/14, 0345/11,
0345/6, 0345/16
0266/21, 0266/22, 0267/2, 0266/23, 0267/1,
0266/20
1207/8, 1201/1, 1207/3, 0438/7, 0438/8
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Csabrendek közigazgatási területén belül nyilvántartott régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása:
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2. SZ. FÜGGELÉK: AZ ORSZÁGOSAN VÉDETT MŰEMLÉKEK
Az országos műemléki nyilvántartás szerint Csabrendek Nagyközség közigazgatási területén belül az
alábbi országos védelem alá eső műemléki építmények találhatók:
Nyilvántartott műemlékek:
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Csabi templomrom
v. Hátzky-kúria
Bogyai kuria
Templomrom
Lakóház, volt
Oszterhueber-kúria

Cím:
Csabpuszta-külterület
Hunyadi u. 10.
Kossuth u. 37.
Rendek-belterület
Széchenyi tér 8,8/a

Hrsz.
0347
(336/1)*, 336/2

517/4
13/1
17/1, 17/2, (17/3)*
916/29
(916/1, 916/5, 916/7, 916/8, 916/9, 916/4,

6.

v. Fekete-kastély

Széchenyi tér 9.

916/3, 916/27, 916/26, 916/25, 916/24,
916/23, 916/22, 916/21, 916/20, 916/2,
916/19, 916/18, 916/17, 916/16, 916/15,
916/14, 916/13, 916/12, 916/11, 916/31,
916/32, 916/33)*

916/29
(916/1, 916/11, 916/12, 916/13, 916/14,
7.

Gazdasági épület

Széchenyi tér

916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/19,
916/2, 916/20, 916/21, 916/22, 916/23,
916/24, 916/25, 916/26, 916/27, 916/3, 916/4,
916/5, 916/7, 916/8, 916/9, 916/31, 916/32,
916/33)*

R. k. templom
Templom tér
1
8.
* A telekalakítások következtében megszűnt, illetve az ingatlanon műemléki épület nem található (új
lakóépület, sportpálya, stb.)
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Műemléki környezet területi lehatárolása:
S.sz.

Törzssz.

Azonosító

Név
Csabi templomrom exlege műemléki
környezete
Templomrom ex-lege
műemléki környezete
v. Hátzky-kúria exlege műemléki
környezete
Bogyai kuria ex-lege
műemléki környezete
Oszterhueber-kúria exlege műemléki
környezete

1.

4917

23988

2.

4920

23991

3.

4918

23992

4.

4919

23993

5.

4921

23994

6.

4922

23995

v. Fekete-kastély exlege műemléki
környezete

7.

4923

23996

Gazdasági épület exlege műemléki
környezete

8.

4924

23997

R. k. templom ex-lege
műemléki környezete

Hrsz.
0345/14, 0345/17, 0345/18
11, 111, 112, 113, 114, 2/1, 12, 13/2,
110, 14/2, 14/1, 2/4, 55, 57, 54/2
335, 337, 355, 379/1, 380/1, 383,
384/11, 387/2, 388, 389, 390, 431,
511, 67
517/2, 517/3, 404, 405, 468
110, 119, 120/1, 14/1, 14/2, 124, 126,
127, 128, 129, 19, 16, 27, 26, 924/2,
123
118, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122,
124, 556, 557, 720/1, 920, 924/1, 917,
915, 914, 913, 912/2, 912/1, 685/2,
911/2, 909/2, 930, 932, 929, 928, 927,
926, 925, 919, 877, 1034, 1061, 136,
133, 137, 134, 132, 138, 131, 125
1034, 1061, 118, 120/1, 120/2, 121/1,
121/2, 122, 124, 125, 131, 132, 133,
134, 136, 137, 138, 556, 557, 685/2,
720/1, 877, 909/2, 911/2, 912/1,
912/2, 913, 914, 915, 917, 919, 920,
924/1, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
932
2/1, 11, 12, 13/1, 14/1, 16, 2/4, 27, 57,
36
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3. SZÁMÚ FÜGGELÉK: TERMÉSZETVÉDELEM

Védett természeti területek
Csabrendek közigazgatási területét érintő természetvédelmi kategóriák:
1)

Országos jelentőségű természetvédelem - egyedi jogszabállyal védett

Fehér-kövek TT
47 hektár fokozottan védett.
A TT területén helyezkedik el a Fehérsziklák erdőrezervátum védett erdőtömbje.

2)

Országos jelentőségű természetvédelem - „Ex lege” védett területek

Ex-lege védett lápterület a Meleg-víz és a Felsőerdő major közötti területen.

Görösfői-forrás,

Hamuházi-forrás,

Csira-kút

Magyar-József forrás

3)

Csabrendek közigazgatási területét érintő Országos Ökológiai Hálózat elemei:
a) magterületek a település északi részén elhelyezkedő ex-lege védett lápterületek és
környezetük, a Meleg-víz és Hóbaji-patak mentének rétekkel, mélyfekvésű területekkel
kísért területei, a Csúcsos-hegy erdei és a Fehér-kövek TT területei.
b) ökológiai folyosóba tartoznak a Meleg-víz patak mentének a település nyugati oldalán
található gyepes, vízparti területei,
c) puffer területek a Meleg-víztől északra elhelyezkedő magterületet övező területek és a
Nagytárkány-puszta környéki erdők.
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Csabrendek Nagyközség Képviselő-testületének
…/2017.(…..) számú önkormányzati rendelete a
Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
1/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A § (3) bekezdés, valamint a 62.
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési
eszközökről, valamint a településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 32.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel,, valamint a 9. mellékletében
államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti résztvevők véleményének
kikérésével a 1/2016. (I.29.) számú Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról (továbbiakban:R) a következőket rendeli el:
1. §.
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete az SZT-M1 jelű, M=1:4000 térmértékű, az R 1.számú
mellékletének SZT-8, SZT-9. sorszámú Szabályozási Tervet módosító szabályozási tervlap és
az SZT-JM jelű, jelmagyarázatot módosító tervlap.
(2) Jelen rendelet területi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott SZT-M1 jelű szabályozási
terven Nyírespuszta és a 0442/4 hrsz.-ú telek területekre terjed ki.
2. §.
Az „R” az alábbi 75/A.§ rendelkezéseivel egészül ki:
„75./A Különleges beépítésre nem szánt napelempark területe
75./A. §
(1) A különleges beépítésre nem szánt napelempark övezetébe azok a területek tartoznak,
amelyeken az 5MW névleges teljesítményt el nem érő energiatermelő és azt kiszolgáló
rendeltetésű építmények, műtárgyak kerülnek elhelyezésre.
(2) Az övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épület nem helyezhető el.
(3) Az övezet szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt övezete a Kb-np.”
3.§
(1) Az R 2.számú mellékletének 16. számú táblázata az alábbi 5. sorszámú sorral egészül ki:
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

d

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

10 000

-

SZ

1

Övezet
jele
3
5

Kb-np

e
Az övezetben
a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

f

g

h
a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

(m)

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

3,0

3,0
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(2)

Az „R” :27.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Tető héjalásnál –a Gksz, Gip és Gip-e építési övezetek, valamint kiegészítő rendetetésű épületek
kivételével- hullámpala, hullámlemez, trapézlemez, műanyaglemez nem alkalmazható.
Tetőfedés színei csak az alábbiak lehetnek: antracit,- és grafit szürke, barna, vörös, bordó, natúr,
kerámia sárga és ezen színek árnyalatai, kombinációi. A tetőfedésnél harsány, rikító színek nem
alkalmazhatók.”
3.§
Záró rendelkezések
(1)

(2)

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az "R" SZ-8, SZT-9 jelű Szabályozási Terv M 1:
4 000 méretarányú szelvény a jelen rendelet területi hatályára vonatkozóan hatályát veszti, és
helyébe az 1. § (1) bekezdésben meghatározott SZT-M1 jelű Szabályozási Tervlap tartalma
lép.
Jelen rendelet és mellékelte a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól
számított 30. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell
érvényesíteni.

Csabrendek, 2017. ……………
…………………………………….
……………………………………….
Polgármester

Jegyző

Rendelet kihirdetésre került:
……………………………………….
Jegyző
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1/2016. (I.29.) Ök. rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzatának
1. sz. mellékletének módosítási javaslata

SZT-M1
M 1:4500

JELMAGYARÁZAT
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK:

EGYÉB SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNY:

VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Szabályozási vonal

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK:
Közigazgatási határ

Építési övezet, övezet jele

Országos ökölógiai hálózat - ökológiai folyosó

Meglévő belterületi határvonal

Megszüntető jel

Országos ökölógiai hálózat - pufferterület

Tervezett belterületi határvonal

Szabályozási elemekre vonatkozó méretek

Ex-lege védett lápterület

Telek be nem építhető területe

Országos jelentőségű védett természeti terület

Főút területének övezete

Országos jelentőségű fokozottan védett természeti terület

Országos mellékút területének övezete

Forrás

Földhivatali alaptérképen szereplő épület

Települési helyi mellékút (külterületi gyűjtőút)
területének övezete

Nyílt karszt

Szintvonalak

Települési gyüjtőút területének övezete

Felszín alatti vízbázis védőövezete:
Belső védőövezet

Út tengelyvonala

Kiszolgáló és lakóutak területe

Felszín alatti vízbázis védőövezete:
Külső védőövezet

Nem közlekedési célú közterület (Zöldterület)

Felszín alatti vízbázis védőövezete:
Hidrogeológiai védőövezet "A" zóna

Nagynyomású gázvezeték >25 bár

Közkert területe

Felszín alatti vízbázis védőövezete:
Hidrogeológiai védőövezet "B" zóna

Nagy - középnyomású gázvezeték 4-25 bár

Beültetési kötelezettség

Meglévő belterületi határvonal megszüntetés

Telekhatár
369/8

Helyrajzi szám

KÖZMŰVEK:

Ivóvíz gerincvezeték

Védelmi erdő övezet területe
VÉDETT ÉPÍTETT- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Közjóléti erdő övezet területe
Gazdasági erdő övezet területe
Vízgazdálkodási övezet területe

Szennyvíz főgyűjtő csatorna (nyomó, vákumos)
Nyilvántartott régészeti lelőhely határa és száma
Műemléki környezet határa

EGYÉB:
Bányatelek területe

Műemlék
Meglévő/tervezett közút védőtávolsága

Táj- és településképvédelmi terület

Nyilvántartott műemlék védett ingatlana

Meglévő közművezeték védőtávolsága

Kötelezően megtartandó zöldfelület

Kataszteri erdészeti állomány
Csúszásveszélyes terület

Alábányászott és omlásveszélyes terület határa

Javasolt telekhatár
Gyalogút

Közhasználat céljára átadható terület

1/2016. (I.29.) Ök. rendelettel
elfogadott Helyi Építési Szabályzatának
1. sz. mellékletének módosítási javaslata

EGYÉB VÉDELMI ÉS TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

CSABRENDEK NAGYKÖZSÉG

12 m

TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK:

Országos ökölógiai hálózat - magterület

Építési övezet, övezet határa
Lke-1

MÁS JOGSZABÁLLYAL MEGÁLLAPÍTOTT ELEMEK:

SZT-JM
KASIB
mérnöki
manager
iroda
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1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
Csabrendek község az ország nyugati felében, a Közép-Dunántúlon, Veszprém megyében,
azon belül is a Sümegi járásban található. A fővárostól nyugatra, körülbelül 200 km-re
helyezkedik el.
A Balatontól, illetve Sümegtől északi irányba található. A település a Bakonyban, a Csúcsoshegy lábánál fekszik. Szomszédos települései északról keletre a következők - Szentimrefalva,
Gyepükaján, Nyirád, Sümeg, Zalagyömörő, Ukk és Hosztót.

A település lehatárolása (forrás: googlemaps)

A település közúthálózati kapcsolatát a 7324 sz. Sümeg (84. sz. II. rendű főút) – Devecser (7317
sz. összekötő út) közötti összekötő út biztosítja. Az ország nyugati határát a Balatonnal
összekötő 84-es főút 2,5 km-re, a 8-as számú főút pedig 16,5 km-re helyezkedik el a falu
központjától. Csabrendek Nagyközség közúton Budapest irányából az M7-es autópályán
Székesfehérvárig, majd a 8. sz. I. rendű főúton Devecserig, innen pedig a már említett 7324-es
sz. összekötő úton közelíthető meg.
A település nem rendelkezik kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolattal. A közösségi
közlekedést tekintve a 7324-es összekötő úton közlekedő autóbusszal érhetjük el a település
területét.
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1.1 Tervezési terület elhelyezkedése
A tervezési terület Csabrendek külterületén, található. A központi belterülettől DK-re, a
település közigazgatási határa mellett helyezkedik el. Megközelítése a 0492 hrsz.-ú helyi
mellékútról közelíthető meg.

A tervezési terület lehatárolása

1.2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai
Csabrendek és a tervezési terület érintettsége az OTrT területfelhasználási kategóriái
által
Az Országos Szerkezeti Terv szerint Csabrendek Nagyközség a 100 és 500 ha közötti települési
térségek közé tartozik. Az országos terület-felhasználás rendszerében nagyobb arányban
erdőgazdálkodási és mezőgazdasági, kisebb arányban pedig vegyes területfelhasználású és
vízgazdálkodási térség kategóriáiba sorolt. A továbbiakban a konkrét változással érintett
területek kerülnek bemutatásra, melyek az 1. és 2. számú fejlesztési területek.
A változással érintett terület teljes egészében a mezőgazdasági térség területfelhasználási
kategóriába tartozik.
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Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti Tervéből (az OTrT 2. sz. melléklete) a tervezési területre vonatkozóan

Csabrendek és a tervezési terület érintettsége az országos térségi övezetekkel

Az OTrT övezetei

igen

A tervezési
terület
érintettsége
igen

nem

nem

nem

nem

igen

nem

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

Település
érintettsége

Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.)
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3/2.)
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3/3.)
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(3/4.)
Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten
kezelendő terület övezete (3/5.)
Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete (3/6.)
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
(3/7.)
Nagyvizi
meder
és
a
Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete
(3/8.)
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
(3/9.)

nem

nem

A tervezési terület a fent jelzett három országos térségi övezettel érintett.
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Csabrendeket több területen is érinti az országos ökológiai hálózat övezete. Az alábbi ábrán
(bal oldali) látható, hogy a fejlesztéssel érintett területeket azonban csak az északi határainak
egy részén fedi le.

Országos ökológiai hálózat övezete
(OTrT 3/1. sz. melléklete)

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete (OTrT 3/5. sz. melléklete)

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete az északi és a déli
területrészeken fedi le Csabrendek közigazgatási területét. A fenti ábrán (jobb oldali) látható,
hogy Nyírespusztát nem érinti az említett övezet, míg az 1. számú fejlesztési terület (tervezett
Napelem park) mintegy ¾ része fedett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetével.
A település déli és keleti területrészei
érintettek az országos vízminőség-védelmi
terület övezetével.
A tervezési terület kiterjedésének mintegy ¾
részét fedi le az említett övezet.

Országos vízminőség-védelmi terület övezete (OTrT 3/7. sz. melléklete)
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Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai
Az OTrT előírásai a VMTrT térségi területfelhasználási és övezeti elemzését követően
együttesen kerülnek ismertetésre az országos és megyei térségi övezetekre és térségi
területfelhasználásokra vonatkozóan.
Az OTrT és a VMTrT összhangba hozataláig a vonatkozó előírások alkalmazása
Az OTrT 31/A.§-a értelmében az alábbiakban az OTrT és megyei terv összhangba hozataláig
szükséges jogszabályi háttér kerül ismertetésre.
Kivonat az OTrT-ből:
„31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti
rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat
és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7)
bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel
megállapított 1/1-11. mellékletében nem szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre
kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos
Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az
e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni,”
„e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál
nem kell alkalmazni,
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök
készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni,
g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i)pontban foglaltak kivételével a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni,
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította,
a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e
törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni,
…
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A.
§ (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.”

1.2.2. A VMTrT Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai
Csabrendek települést Veszprém Megye Térségi Szerkezeti Terve hagyományos vidéki
települési, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségi övezetekbe sorolja.
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Veszprém Megye Területrendezési Tervének Csabrendek Nagyközségre vonatkozó területi
mérlege az 5/2011. (II.28.) ök. rendelet 1. sz. függeléke alapján:
Település
Térségi területközigazgatási
Térségi területfelhasználási
felhasználási
Település
területéhez
kategóriák
kategória területe
viszonyított arány
(hektár)
(%)
hagyományosan vidéki települési térség
426,47
9,5
erdőgazdálkodási térség
1840,20
41,0
Csabrendek
mezőgazdasági térség
2219,06
49,4
vízgazdálkodási térség
6,63
0,1
Összesen
4492,36
100
A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák
a tervezési területre:

Kivonat Veszprém Megye Térségi szerkezeti tervéből (VMTrT 2. sz. melléklete)

Az 1. sz. fejlesztéssel érintett terület teljes egészében mezőgazdasági térségbe tartozik. A
tervezett napelempark keleti felében halad át egy 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme,
illetve a térségi ellátást biztosító 120kV-os elosztó hálózat.
A 2. sz. fejlesztéssel érintett terület (Nyírespuszta) nagyobb részt hagyományos vidéki
települési, kisebb részt pedig mezőgazdasági térségbe tartozik.
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A tervezési területet érintő térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályok:
OTrT 6.§ „(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
…
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
OTrT 7.§ „(1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni.”
A tervezési terület változással érintett része mezőgazdasági térségi területfelhasználási
kategóriába tartozik. A településen a hatályos településrendezési eszközök szerint a
mezőgazdasági térségi területfelhasználási kategóriába tartozó területek 85 %-a sorolt
mezőgazdasági és természetközeli területfelhasználásba. A fejlesztéssel érintett terület
erdőterület területfelhasználásba sorolt a hatályos TSZT-n így átsorolása nem módosítja a
területi mérleget.
A tervezési területet országos erdőállományba tartozó erdőterületnek minősülő terület nem
érinti.

Kivágat a 2/2016.(I.28.) Kt. határozattal jóváhagyott TSZT „V. Területrendezési tervvel való összhang igazolása”
című fejezetéből a mezőgazdasági térségre vonatkozóan

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó
szabályok:
Az OTrT III. fejezetének 9. §-a szerint:
(5)/b) „az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített
hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított
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nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.”

Csabrendek Nagyközség és a tervezési terület érintettsége a térségi övezetekkel
VMTrT szerinti térségi övezetek
Magterület övezete (3/1. sz. m.)1
Ökológiai folyosó övezete (3/1. sz. m.)1
Puffer terület övezete (3/1. sz. m.)1
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2. sz. m.)2
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/3. sz. m.)2
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3/3. sz. m.)3
Országos komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete (3/4. sz. m.)4
Térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete (3/4. sz. m.) 5
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5 sz. m.)6
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5. sz. m.)6
Történeti települési terület övezete (3/6. sz. m.)4
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területének övezete
(3/7. sz. m.)8
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
(3/8. sz. m.)8
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete (3/9. sz. m.)9
Együtt tervezhető térségek övezete (3.10. sz. m.)
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3/11. sz. m.)
Nagyvízi meder övezete (3/11. sz. m.)10
Földtani veszélyforrás területének övezete (3/12. sz. m.)11
Vízeróziónak kitett terület övezete (3/13. sz. m.)4
Széleróziónak kitett terület övezete (3/14. sz. m.)4
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3/15. sz. m.)12
Honvédelmi terület övezete (3/15. sz. m.)13

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem
igen
igen

Tervezési
terület
érintettsége
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
nem
nem
igen
igen

igen

igen

nem

nem

igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem

igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem

Település
érintettség

Az OTrT módosította az új Országos ökológiai hálózat övezet lehatárolásával. A meghatározott államigazgatási
szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
2 Az OTrT módosította a lehatárolást a vonatkozó Országos övezettel. A meghatározott államigazgatási szervek
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
3 Az OTrT új övezetet hozott helyette erdőtelepítésre javasolt terület övezete néven, melyet adatszolgáltatás
alapján szükséges lehatárolni.
4 OTrT megszűntette
5 Az OTrT ajánlott megyei övezetként jelöli, melyet adatszolgáltatás alapján kell pontosítani.
6 6 Az OTrT megszűntette, helyette az országos Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét kell figyelembe venni, melyet adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni.
7 Az OTrT „világörökség és világörökség-várományos terület” övezete nevű országos övezetet kell figyelembe
venni.
8 Az OTrT megszűntette, helyette az országos vízminőség-védelmi terület övezetét kell figyelembe venni, melyet
OTrT és adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni.
9 Az OTrT átnevezte. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a VMTrT szerint kell lehatárolni annak
következő módosításig.
10 Az OTrT módosította, és kiegészítette a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezetével. Adatszolgáltatás alapján, annak hiányában a VMTrT
szerint kell lehatárolni annak következő módosításig.
11 Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig.
12 Az OTrT módosította. A neve kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete országos övezetre változott.
Adatszolgáltatás szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig.
1
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13 Adatszolgáltatás

szerint kell lehatárolni a VMTrT következő módosításig.

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület övezete (VMTrT 3/1. sz. melléklete)

Csabrendek községet érintik mind a magterület, az ökológiai folyosó és a puffer terület
övezetei. A tervezési területet csupán az ökológiai hálózat puffer területének övezete érinti a
terület északi és déli határában.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
(VMTrT 3/3. sz. melléklete)

Csabrendek települést érinti a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. Az OTrT
szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezetének vizsgálatakor adatszolgáltatás hiányában a
VMTrT szerinti erdőtelepítésre alkalmas terület övezete került figyelembe vételre. A tervezési
terület északi részén határos a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetével, de nem
érintett, így nem kell figyelembe venni a módosítás során.
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Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
(VMTrT 3/9. sz. melléklete)

Földtani veszélyforrás területének övezete
(VMTrT 3/12. sz. melléklete)

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete teljesen lefedi Csabrendek területét, így a
fejlesztéssel érintett területeket is. Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a
településrendezési eszközökben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, mely a
hatályos településrendezési eszközökben megtörtént. A tervezési területet érinti a
településrendezési eszközökben lehatárolt bányatelek határa.
A földtani veszélyforrás területének övezete közigazgatási határ szerint kerül ábrázolásra,
így lefedi Csabrendek község egészét, beleértve a tervezési területet. A földtani veszélyforrás
területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek
megfelelően lehatárolni, mely a hatályos településrendezési eszközökben megtörtént.
A tervezési területet érinti egy kisebb alábányászott és omlásveszélyes területi lehatárolás.
A tervezési területet érintő országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok:
Kivonat az OTrT 12/A.§ „(1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek
által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint,
az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell
lehatárolni.
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét, a
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét, a
földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét az érintett települések
közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervekben
alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésüknek
megfelelően kell lehatárolni.
(3) A kiemelt térségek területrendezési tervében a térségi övezetek határait - az övezet jellegére
tekintettel - a (2) bekezdésben rögzítettektől eltérően is meg lehet határozni.
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(4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település
közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.”

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok:
Országos ökológiai hálózat övezete
Az OTrT V. fejezetének 13. §-a szerint:
„(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.”
„(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.”
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Az OTrT V. fejezetének 14/A. §-a szerint:
„(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.”
„(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.”
„(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.”
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az OTrT V. fejezetének 15. §-a szerint:
„(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.”
Az OTRT vonatkozó előírásai a megyei övezetekre:
„Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.”
„Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete71
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
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„Földtani veszélyforrás területének övezete80
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.”
Az országos és térségi övezetekre vonatkozó előírásokkal való összhang igazolása a
Megalapozó javaslatok 1.2. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása című
pontban kerül kifejtésre.
1.3. A hatályos településrendezési eszközök vizsgálata
1.3.1. A hatályos településszerkezeti terv vonatkozó megállapításai
Csabrendek Képviselő-testülete a 2/2016. (I.28.) sz. Kt. határozattal fogadta el a község
településszerkezeti tervét, mely az 1. sz. fejlesztési területet védelmi erdő (Ev), a 2. sz.
fejlesztéssel érintett területet pedig falusias lakó (Lf), korlátos mezőgazdasági (Mko), illetve
különleges temető (K-t) területfelhasználási kategóriába sorolja.

Kivonat Csabrendek hatályos Településszerkezeti Tervéből a tervezési területre

Az 1. sz. fejlesztési terület a település szerkezeti terve szerint felhagyott bányalencsével
érintett. Ezért az ábrázolt helyen a korábbi bányászati tevékenységeknek eredményeképpen a
területrészek csúszás-, illetve omlásveszélyesek. A szerkezeti terv körülhatárolt fekete sraffal
jelöli az alábányászott és omlásveszélyes területek határát, melyek a területtől északra
találhatóak. A tervezési terület jelentős részét nyílt karszt fedi le, emellett annak északi
határában felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B” zónája található.
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A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezési területre vonatkozó területfelhasználásokra
az alábbi megállapításokat teszi:
Lf –Falusias lakóterület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

Lf

Falusias lakóterület

Beépítési
sűrűség (m2/m2)
0,5

„Az új szerkezeti terv nem határoz meg további - újonnan tervezett lakóterületet, ellenben a korábbi
túlzó kijelöléseket újragondolva, racionalizálva a valós fejlesztési lehetőségeket figyelembe véve az
alábbiakat rögzíti.
A meglévő falusias lakóterületek vonatkozásában:
 A jelenlegi településszerkezetet meghatározó, Csabrendek, Nagytárkánypuszta ill.
Nyírespuszta területén belüli kialakult jellemzően családi házas beépítésű területek. Ezen
területek a hatályos TSZT-ben mint falusias lakóterületek (Lf/0,5) területfelhasználási egységbe lettek
sorolva. A tervezett szerkezeti tervben ezen területfelhasználási egység és
szintterület-sűrűség megtartásra került.
A hatályos TSZT-ben meghatározott tervezett lakóterületi fejlesztések vonatkozásában:
…
6. Nyírespuszta külterületi lakóterület bővítése a 0492 hrsz.-ú út mentén északnyugati
irányban, a szántóterületek igénybevételével.
A fenti, még mindezidáig megvalósulatlan fejlesztések (2., 3., 4., 5., 6.) közül a szerkezeti terv az 5. és 6.
sz. (Nagytárkány- és Nyírespuszta) vonatkozásában a valós földhivatali- és
területhasználatnak megfelelő korlátos mezőgazdasági (Má-k) területfelhasználás irányába történő
visszalépést határoz meg az alábbi mértékben:
…
 Nyírespuszta esetében a 2004.-ben jóváhagyott TSZT-ben meghatározott – a meglévő
beépített külterületi ingatlanokat körbeölelően - további beépítésre szánt falusias
lakóterületeket a szerkezeti tervben teljes egészében a valós területfelhasználásnak
megfelelően korlátos mezőgazdasági területfelhasználásba sorolja a terv. 2004 óta, immáron
10 éve a kijelölt területeken fejlesztés nem történt, a kijelölt ingatlanok mind mezőgazdasági
hasznosítás alatt állnak, így a visszalépés mindenképp indokolt.”
K-t - Különleges temető terület
A szerkezeti tervlapon szereplő jel, megnevezés és beépítési - sűrűség:
Jele

Megnevezése

K-t

Temető terület

Beépítési
sűrűség (m2/m2)
0,1

„A település területén a temetők területe kialakult:
1. Régi római katolikus temető (Csabrendek)
2. Új római katolikus temető (Csabrendek)
3. Urak temetője (Csabrendek)
4. Zsidó temető (Csabrendek)
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5. Temető (Nyírespuszta)
6. Temető (Nagytárkánypuszta)”

Ev - Védelmi erdő terület
„Ev jelű területfelhasználásba soroltak a település környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi
szempontból érzékeny, védendő, erdészeti nyilvántartásban elsődlegesen védelmi rendeltetéssel bíró
erdőterületei. Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti elsődleges védelmi rendeltetéshez képest
kiterjedtebb, tekintetbe veszi az ökológiai hálózat magterületének lehatárolását és az alábányászott
felszínmozgásos területeket is.
Védelmi rendeltetésű erdők:
 Természetvédelmi szempontból a belterülettől délre található Fehér kövek TT erdei és az
ahhoz csatlakozó országos ökológiai hálózat magterületének erdei.
 Nagytárkánypuszta térségében található felszínmozgásos területek jellemzően védő funkciót
szolgáló erdei, melynek egy része az ökológiai hálózat magterületével érintett.
A természetvédelmi, tájvédelmi és környezeti szempontból érzékeny területek rendeltetésüknek
megfelelően korlátozott használatúak.”

Mko - Korlátos mezőgazdasági terület (Mezőgazdasági rendeltetésű gyep-rét terület)
„Az Mko jelű korlátos mezőgazdasági területek a település természetvédelmi, tájvédelmi
szempontból értékes, védendő, jellemzően extenzív tájhasználatú mezőgazdasági területei.
Mko jelű területfelhasználásba sorolt:
 Melegvíz patakot kísérő természetes és természetközeli vegetációjú, ökológiai hálózattal
érintett területei
 Melegvíz pataktól É-ra fekvő jellemzően rétek és legelők alkotta értékes vegetációjú
mezőgazdasági területek
 Az ökológiai hálózat magterületével érintett Melegvíz mellékágát kísérő gyepes vegetációjú
területek
 Nagytárkánypuszta felszínmozgásos térségének mezőgazdasági területei.
A korlátos mezőgazdasági területek egy részén, Nagytárkánypuszta felszínmozgásos, legelőkkel és
visszagyepesedő területekkel fedett térségében, az extenzívebb irányba ható tájhasználat a
területhasználat és beépítés korlátozásával fenntartandó.
Az Mko jelű területek másik típusába tartozó területek az országos ökológiai hálózat elemeivel
lefedettek, vagy ahhoz szervesen kapcsolódók, így a táj- és természetvédelmi érdekekkel összhangban
cél az intenzív használat mellőzése, a beépítetlenség megőrzése. A hagyományos tájhasználat és a
természeti területek értékes növényállományának, élőhelyeinek megőrzése érdekében a
természetvédelemnek alárendelt extenzív használat fenntartandó.”

1.3.2. A hatályos Helyi Építési Szabályzat vonatkozó megállapításai
Csabrendek Nagyközség Képviselő-testülete az 1/2016.(I.29.) sz. Önk. rendelettel hagyta
jóvá a település Helyi Építési Szabályzatát. Az 1. sz. fejlesztéssel érintett terület Ev (védelmi
erdő), a 2. sz. fejlesztési terület pedig Lf-H (oldalhatáron álló, hagyományos falusias
lakóterület) jelű építési, K-t (különleges temető), és Mko-2 (környezetvédelmi szempontból
korlátos mezőgazdasági területek) jelű, valamint a kiszolgáló utcák tekintetében közlekedési
célú közterület övezetbe sorolt.
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Kivonat Csabrendek Helyi Építési Szabályzatából a tervezési területre vonatkozóan

A hatályos HÉSZ előírásai a tervezési területre vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket
határozza meg:
A falusias (Lf jelű) lakóterületek általános előírásai:
„43. §
(1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az
erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló
kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakóterület (a továbbiakban ebben a § - ban Lf) építési övezeteiben elhelyezhető
épület:
a) lakó,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport, és
h) olyan mező- és erdőgazdasági, illetve egyéb gazdasági rendeltetés, amely használata során a
falusias lakóterületen elhelyezhető fő rendeltetések használatát nem korlátozza, vagy attól nem
igényel védelmet, és a vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön
jogszabályi előírásoknak megfelel, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen nem rendelkezik,
i) üzemanyagtöltő,
(3) A Lf építési övezeteiben kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
b) télikert,
c) barkácsműhely,
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d) nyárikonyha,
e) állattartás céljára szolgáló építmény és
f) egyéb a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló és egyéb rendeltetés.
(4) A Lf építési övezeteiben nem helyezhető el:
a) a (2) és (3) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,
b) önálló 15 férőhelynél nagyobb parkoló,
c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára,
d) szélkerék, 6 m- nél magasabb antenna, távközlési építmény, (kivétel a Szőlőhegy területe)
e) zajos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú építmény,
f) lakókocsi, lakókonténer egyéb épületnek nem minősülő lakás céljára szolgáló létesítmény.
(5) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken:
a) Építési telken két önálló rendeltetésű épület akkor helyezhető el, ha a telekméret legalább
kétszerese az építési övezetben meghatározott minimális telekméretnek.
b) Építési telken elhelyezhető több épület, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen rendelkezik.
c) az a) pont figyelembevételével legfeljebb két fő rendeltetésű épület és legfeljebb két lakó rendeltetés
helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet előírása másképpen nem rendelkezik.
(6) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség
rendelkezésre állása, a 29.§-ban meghatározottak szerint.
(7) A Lf építési övezeteiben lévő építési telken nem helyezhetők el az alábbi melléképítmények:
a) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(8) Az Lf építési övezeteiben lévő építési telkeken elhelyezhető melléképítményekre vonatkozó
szabályok:
a) az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhető el:
aa) közműpótló műtárgy,
ab) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
ac) kerti épített tűzrakóhely, kemence.
(9) A építési övezetben az elő-,oldal-, és hátsókert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell
meghatározni, kivéve ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik.
(10) A településen a Lf területek meghatározott, és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetei:
a) Lf-H jelű, oldalhatáron álló, hagyományos falusias lakóterület
b) Lf-KN jelű, oldalhatáron álló, kialakult, normáltelkes falusias lakóterület,
c) Lf-N jelű, oldalhatáron álló, normáltelkes falusias lakóterület.
d) Lf-S jelű, csoportházas beépítésű falusias lakóterület
e) Lf-KI jelű, kialakult, ikres beépítésű falusias lakóterület építési övezetek.”
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Az Lf jelű építési övezetek egyedi előírásai
„44. §
(1) A falusias lakóterület építési övezeteit, a telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó
előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázat tartalmazza.
(2) Az Lf-H jelű építési övezettől való eltérés az 517/4 hrsz.-ú műemléki ingatlan esetében:
a) Az 517/4 hrsz.-ú ingatlan területén található a műemléki védettség alatt álló Bogyay kúria.
b) Az ingatlan beépítési módja: kialakult.
c) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: kialakult, új épület elhelyezése esetén az
övezetben megengedett.
d) Műemléki épület közterület felőli homlokzata elé fő rendeltetésű épület nem helyezhető.
e) Egyéb építmény elhelyezése a közterületről a műemléki épületre való rálátást nem zavarhatja.
(3) Az Lf-N jelű építési övezetben az utcai kerítés maximum 2,0 méteres magassággal, maximum 50,0
cm-es táblázattal és 50%-ban nem tömör kerítés építhető.
(4) Ikerházas beépítésű épületek felújítását, építését egységes építészeti arculattal kell kialakítani.
(5) Az Lf-KN jelű építési övezetekben a 40 méter és annál kisebb telekmélységű telkek esetében
megengedett 0,0 méteres hátsó telekhatár.”
2.sz. melléklet/ 1. sz. táblázat

*telekegyesítés csak akkor engedélyezhető, ha az egyik egyesítendő telek nem éri el a kialakítható legkisebb
(600m2) telekméretet
**Az építési övezetben a szabadonálló beépítési módú telkek ikres beépítési mód szerint megoszthatók.
A falusias lakóterületek telekalakítására és építési övezetére vonatkozó előírások

A különleges (K-t jelű) területek építési övezetei
„54. §
(1) A különleges területek telekalakításra és építési övezetekre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet
2. számú mellékletének 6. számú táblázat tartalmazza.
(2) építési telken az építés feltétele a teljes közművesítettség rendelkezésre állása a 29.§-ban
meghatározottak szerint
(3) A K-t jelű építési övezetben
a) elhelyezhető épület, építmény: temetési, hitéleti, valamint az ezen rendeltetések kiszolgálását
biztosító rendeltetést tartalmazhat.
b) műtárgy (pl.: harangláb, torony, emlékmű) megengedett legnagyobb épületmagassága legfeljebb
10,0 méter.
c) kiegészítő rendeltetésű épületként elhelyezhető személygépjármű tároló, egyéb a
főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés;
d) nem helyezhető el önálló lakó főrendeltetésű épület, bűzös tevékenységgel járó funkciójú
építmény, (haszon) állattartás céljára szolgáló építmény;
e) építési telken elhelyezhető több épület;
f) nem elhelyezhető a húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állat ól, állatkifutó, trágyatároló,
komposztáló, siló, ömlesztettanyag-, folyadék. és gáztároló melléképítmény.
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g) a temető telkét a helyben szokásos módon (fasor, cserje telepítés) vagy max 1,80 méter magas (4060 cm magas lábazatra szerelt) dróthálós kerítéssel kell körbekeríteni.”
2.sz. melléklet/ 6. sz. táblázat

A K-t jelű övezet telekalakítására és építési övezetére vonatkozó előírások

Védelmi erdő területeinek övezete – (Ev)
„61. §
(1) A védelmi erdő övezet telekalakításra és övezetre vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú
mellékletének 8. számú táblázata és az alábbi bekezdések tartalmazzák. Az Ev jel a védelmi erdő
területeinek övezetét határozza meg.
(2) A szabályozási terven Ev jellel szabályozott erdőterületek a környezetvédelmi és természetvédelmi
célokat szolgáló védelmi rendeltetésű erdők.
(3) Az övezetben az erdő védelmi rendeltetését szolgáló épületnek nem minősülő erdészeti
létesítmények helyezhetők el, amennyiben a rendeltetést nem akadályozzák.
(4) Az övezet területén nem helyezhető el:
a) épület
b) a kutatást szolgáló műtárgyak
c) a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények,
d) a nyilvános illemhelyek
e) a megújuló energiaforrások műtárgyai.
2.sz. melléklet/ 8. sz. táblázat

A védelmi erdő területeinek telekalakítására vonatkozó előírások

Környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezet – (Mko-2)
„67. §
(1) A Környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági terület telekalakításra és övezetre
vonatkozó előírásokat a jelen rendelet 2. számú mellékletének 14. számú táblázata és az alábbi
bekezdések tartalmazzák, az övezet jele Mko-2.
(2) Mko-2 jelű környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági területek a település
Nagytárkánypuszta környéki felszínmozgásokkal érintett visszagyepesedő mezőgazdasági területei.
(3) Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást szolgáló építmények (karám,
fedett karám, állatkifutó, szénatároló), méhészet fenntartásához szükséges építmények, továbbá
növénytermesztéshez kapcsolódó, kizárólag terménytárolás céljára szolgáló építmények helyezhető el.
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(4) Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.
(5) Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki.”
2.sz. melléklet/ 14. sz. táblázat

A környezetvédelmi szempontból korlátos mezőgazdasági övezet területeinek telekalakítására vonatkozó
előírások
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1.4. A fejlesztési területek bemutatása
A tervezési terület Csabrendek külterületi részén, a település DK-i felében található.
Északkeletről véderdő, északról és északnyugati irányból mezőgazdasági, délnyugatról pedig
szántó művelésű területek határolják.
Két elkülönülő egységét az 1., illetve a 2. fejlesztési terület alkotja.
Az 1. fejlesztési területet a 0442/4 hrsz.-ú külterületi telek képezi a közel 40 hektárnyi
legelőként nyilvántartott területével. Ide tartozik a 0443 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlan területe is melynek közterületi kapcsolata jelenleg nem megoldott. A terület a hatályos
TSZT alapján Ev – védelmi erdőterület területfelhasználási kategóriába tartozik.
Telek
alaptérkép szerinti
természetbeni,
Telekméret
(hrsz)
telek használat
valós telek
(ha)
használat
0442/4
legelő
legelő
39,37
0443
vízmű
legelő
0,33
A fenti táblázat az 1. fejlesztési területen jelöli a hivatalos digitális alaptérképi elemek szerinti
művelési ágakat és a mért telekméret adatokat. A telekkönyvi állapot és a településrendezési
tervi területhasználati besorolások közötti eltérések a Veszprém megyei térségi tervnek való
megfeleltetési kötelezettségből adódnak.
A 2. fejlesztési területet Csabrendek külterületi lakott része, Nyírespuszta alkotja földszintes,
oldalhatáron álló épületeivel és egyetlen feltáró útjával, mely a fejlesztési területet határoló
0492 hrsz.-ú külterületi útba csatlakozik.

Kivágat a google légi felvételeiből a tervezési területre vonatkozóan
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1.5. Fotódokumentáció

A tervezési terület D-i része a 0492 hrsz.-ú út
felől

A tervezési terület DNY-i része

A 0492 hrsz.-ú út felől a tervezési terület

Focipálya – Nyírespuszta

Nyírespuszta D-i része

Nyírespuszta a 0476/15 hrsz.-ú út irányában
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1.6. Beépítési paraméterek vizsgálata

1.6.1 Telekméret vizsgálata
Az 1. fejlesztési területének nagy részét 0442/4 hrsz.-ú ingatlan alkotja. A telek mérete
nagyjából 39,6 hektár, jelenleg beépítetlen, részben beerdősült. Ezen telek veszi körbe a
0443hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, 3300 m2 területű ingatlant, melynek közterületi
kapcsolata jelenleg nem megoldott.
A 2. fejlesztési terület telekstruktúráját nagyméretű, hosszútelkes ingatlanok jellemzik. A
telekméretek főleg 1500-4 000 m2 között mozognak.

A tervezési területre vonatkozó telekméret vizsgálat
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1.6.2 Beépítettség vizsgálata
Az 1. fejlesztési terület beépítetlen.
A 2. fejlesztési terület (Nyírespuszta) részben beépített. Főként földszintes, oldalhatáron álló
épületek a jellemzőek. Ebben a tekintetben a beépült rész eleget tesz a hatályos HÉSZ övezeti
előírásainak, mely az épületmagasságra vonatkozó legkisebb és legnagyobb értéket az Lf-H –
oldalhatáron álló, hagyományos falusias lakóterület esetében 4,5-6,0 méterben határozza meg.
A beépítés mértéke a telkek túlnyomó részében 5,0-10,0 % között mozog.

A tervezési területre vonatkozó beépítettség vizsgálata

1.7. Területhasználat vizsgálata
Az tervezési terület a 0492 hrsz.-ú külterületi út mentén húzódik, melyen azonban a forgalom
mértéke nem számottevő, így jelentős légszennyező és zajterhelő hatása nincs a területre.
A tervezési terület DK-i részét alkotó 1. fejlesztési terület 0442/4 hrsz.-ú ingatlanja legelő
területfelhasználású, részben beerdősült, beépítetlen terület. A terület északnyugati része
csúszásveszélyes területnek számít, míg egy kisebb része alábányászott és omlásveszélyes
(bauxitlencse) terület. Az ingatlan területét ezen túlmenően az ökológiai hálózat pufferterülete
is korlátozza egy kis szakaszon.
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A tervezési terület ÉK-i részét alkotó 2. fejlesztési területen található Nyírespuszta beépített
része, valamint a két terület között a Nyírespusztához tartozó temető területe. Az 1927 körül
megnyitott római katolikus temető a lakott terület szélén, attól délnyugatra, a bevezető út
északi oldalán terül el. A lakott részeket szántó és legelő területfelhasználási egységek veszik
körbe.

A tervezési területre vonatkozó területfelhasználás vizsgálata
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1.8. Táj- és természetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat
Természeti védettségek
Csabrendek Nagyközségen több táji-, és természetvédelmi szempontból értékes terület
található, melyek főként az országos ökológiai hálózat részét képezik. Országos jelentőségű
természetvédelmi területek közül a településen egyedi jogszabállyal védett természeti terület a
Fehér-kövek TT.
A településen találhatók ex-lege védett természeti terület és emlék is. Ezek közé tartoznak a
külterületi ex-lege védett források és a Meleg-víz, illetve Felsőerdő major közötti területen
található ex lege védett lápterület. A tervezési területen és környezetében országos jelentőségű
védett természeti terület nem található.
Helyi jelentőségű természetvédelmi és Natura 2000 hálózat elemei nem találhatóak
Csabrendeken.

Kivonat az Országos Ökológiai Hálózat elemeiről (forrás: TIR)

Ökológiai hálózat érintettsége
A változással érintett területeteken nemzetközi, országos és helyi jelentőségű
természetvédelmi terület nem található, azonban az ökológiai hálózat részét képező
pufferterület igen.
A tervezési területet a pufferterület csak minimális mértékben érinti, annak szélén helyezkedik
el, így az ökológiai hálózatban betöltött szerepe sem jelentős a felhagyott legelő területeknek. A
pufferterületbe a terület déli határán húzódó növénysáv tartozik, melynek fenntartására
figyelemmel kell lenni.
Tájképi értékek
A tervezési terület érintett továbbá az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetével, melyet az 1. fejlesztési területen a Napelem-park fejlesztés során – illetve
az övezeti előírásokat tekintve – figyelembe kell venni, mivel azok korlátozhatják a terület
későbbi felhasználását. A tervezési terület azonban kiemelkedő tájképi értéket nem képvisel.
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A terület növényállománya, zöldfelületei
Az 1. fejlesztési területen a földhivatali nyilvántartás szerint a legelőként nyilvántartott
terület található. A terület minőségi osztálya szerint a 6-os besorolású legelőterületek közé
tartozik, amely alacsony minőségi osztályt jelent, így a terület mely átlagosnál gyengébb
minőségű termőföldnek számít.
A gyengébb minőségű termőföldön legelő felhagyásra került, melyeken szukcessziós
folyamatok figyelhetők meg. Ennek következtében a legelőn fás szárú növényállomány jelent
meg, jellemzően cserjeszintű növényzettel. Növényfajait jellemzően pionír társulások és a
tervezési terület környeztében jellemző fajok egyedei alkotják. Megtalálhatók az akác, kökény,
galagonya, mezei juhar, néhány csertölgy, illetve erdei fenyő.
A terület a hatályos TSZT szerint védelmi erdőterület felhasználásban van, de a valóságban
összefüggő faállomány nem található rajta, illetve az Erdészeti Adattár sem erdőként tartja
nyilván. Az Erdőtérkép képkivágataiból is látható, hogy a tervezési terület nem érintett az
Országos Erdőállomány Adattárába tartozó területekkel. A felhagyott legelőn ebből kifolyólag
korlátozás nem lép fel.

Kivonat Magyarország Erdőtérképéből a tervezési területre vonatkozóan
(forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

A vonalas zöldfelületi elemeket a terület déli határában húzódó Nyirád felé vezető út mentén
több szakaszon is megtalálható véderdő sávok jelentik.
A 2. fejlesztési terület zöldfelületi elemeit elsősorban Nyírespuszta falusias lakóterületi
kertjei, a szántó területek, illetve Nyírespuszta DK-i felében elhelyezkedő római katolikus
temető területe jelenti. Ezeknek a területeknek az időszakos vagy állandó növényzettel való
borítottsága teszi ki a biológiailag aktív felületeket, melyek fontos szerepet töltenek be
település életminőségében, rekreációs és ökológiai rendszerében egyaránt.
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1.9. Az épített környezet értékei
1.9.1. Történeti áttekintés
Csabrendek ősi település, már a kőkorszakban is éltek emberek a Csúcsos-hegy lejtőjén, amikor
a mélyebben fekvő részeket még tenger borította. Később a kelták, majd a rómaiak lakták a
vidéket, őket a pannon szlávok, később pedig a szlovének követték.
A mai Csabrendek három részből állt össze, melyek egykor külön falvak voltak, ezek Rednek,
Al-Csab és Fel-Csab. Valaha mind a három falunak parókiás temploma volt. Azonban az érkező
tatárok a falvakat a templomaikkal együtt elpusztították.
1428-ig Csabrendek jelentős településnek számított, Zala megye keleti részének járási
székhelye volt. A török idők alatt a két Csab rész elnéptelenedésnek indult. Templomaikból
már csak romok maradtak, amelyek aztán nem épültek már újjá. Mindeközben Rednek népes
falu maradt.
1632-ben a Sümeget környező hat település török uralom alá került, de a várat nem tudták
bevenni. A harcok végeztével a három terület összefogásából született meg a mai Csabrendek
őse. itt a földesúr, Galánthai gróf Fekete György észak-magyarországi tót, cseh, morva és
lengyel, majd pedig német telepeseknek adott otthont.
1728-ban újból megalakult a csabrendeki plébánia. A ma is álló plébánia templomot 1785-ben
kezdték el építeni barokk stílusban. A Szent Lőrinc templomot 1843-ban megnagyobbították.
A 18. század végére a falu lakossága mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott. Sok
takács, kerékgyártó, bognár volt ekkor a faluban. A német telepesek köréből kerültek ki főként
a vargák, csizmadiák, szabók, kovácsok. Az iparosok száma a 19. század elejére lecsökkent,
mivel a gabonatermesztés jó termést hozott, sokan a mezőgazdaság mellett döntöttek.
Az 1775-ös évre tehető a Fekete család kastélyának építése, amelyet hamarosan két Bogyaikúria követett (1790 körül), később pedig az Érsek családnak is épült kúriája.
Változások történtek az uradalmak elosztásában és tulajdonlásában is. Az I. világháború után
pedig teljesen új kézbe került minden, a tulajdonos pedig a zsidó marhakereskedőből lett
földesúr, Grósz Lajos. A terület felét ölenként 15 koronáért parcellázta.
1925-ben Nagy Pál felparcellázott birtokára, Nyírespusztára is elkezdődött a lakók
betelepülése. Az első telepesek Döbröcéről, Bazsiból és Sümegprágából érkeztek. Neve a nyír
fanév –s képzős származékának és a puszta „uradalmi major” főnévnek az összetételéből ered.
1953-ban építették fel az iskolájukat és a nevelői lakást, míg 1966-ban művelődés ház is épült a
területen. Ma Csabrendek külterületi lakott részét képezi. Mindössze két utcácskából áll és
közintézményei sincsenek. Legtöbb lakosa 1973-ban volt, akkor 122-en éltek itt.
A környéken sok bauxit található. 1936-tól a falun elterjedtek a kutatások. Az első lelőhelyek a
mai Nagytárkánypuszta mellett létesültek. 1949 nyarán pedig elkezdődött a termelő
szövetkezetek kialakítása. A régi Barcza-kastély helyére a mai Polgármesteri Hivatal épületét
építették. A római kori alsó kút helyére pedig törpe vízmű létesült.
1977. április 1-jétől a településhez csatolták a Veszprémgalsa Közös Tanácsot, amely magában
foglalta Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár falvakat. A rendszerváltás után
pedig létrejött a Csabrendek székhelyű jegyzőség.
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A vizsgált terület lakott részére vonatkozó katonai felmérések kivágata:

Nyírespuszta területe
1766-1785.
Első katonai felmérés
Forrás:
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Budapest.
Térképtár.
Original Aufnahmkarte von
Ungarn, B IX. a 1116.

Nyírespuszta területe
1852.
Második katonai felmérés
Forrás:
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Budapest.
Térképtár.

Nyírespuszta területe
1890 körül
Forrás:
Földmérési és Térképészeti
Intézet
Budapest. XIV. Bosnyák tér 5.
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Nyírespuszta, lakott terület
2000.
Forrás: Földmérési és
Térképészeti Intézet

1.9.2. Örökségvédelemi vizsgálat
1.9.2.1 világörökségi és világörökségi várományos terület
A település közigazgatási területén világörökségi és világörökségi várományos terület nem
található.

1.9.2.2. műemlék, műemlékegyüttes
Csabrendek Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata tartalmazza az országos
műemléki védelem alatt álló épületeket, építményeket. Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján az alábbiak tartoznak ebbe a
kategóriába:
Nyilvántartott műemlékek:
s.sz.
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Csabi templomrom
v. Hátzky-kúria
Bogyai kúria
Templomrom
Lakóház, volt
Oszterhueber-kúria

Cím:
Csabpuszta – külterület
Hunyadi u. 10.
Kossuth u. 37.
Rendek-belterület

Hrsz.
0347
(336/1)*, 336/2
517/4
13/1

Széchenyi tér 8, 8./a

17/1, 17/2, (17/3)*

6.

v. Fekete-kastély

Széchenyi tér 9.

7.

Gazdasági épület

Széchenyi tér

916/29
(916/1, 916/5, 916/7, 916/8, 916/9,
916/4, 916/3, 916/27, 916/26, 916/25,
916/24, 916/23, 916/22, 916/21, 916/20,
916/2, 916/19, 916/18, 916/17, 916/16,
916/15, 916/14, 916/13, 916/12, 916/11,
916/31, 916/32, 916/33)*
916/29
(916/1, 916/11, 916/12, 916/13, 916/14,
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8.

R. k. templom

Templom tér

916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/19,
916/2, 916/20, 916/21, 916/22, 916/23,
916/24, 916/25, 916/26, 916/27, 916/3,
916/4, 916/5, 916/7, 916/8, 916/9,
916/31, 916/32, 916/33)*
1

* A telekalakítások következtében megszűnt, illetve az ingatlanon műemléki épület épület nem
található (új lakóépület, sportpálya, stb.)
Műemléki környezetek:
s.sz.

Törzssz.

Azonosító

Név
Csabi templomrom ex-lege
műemléki környezete

Hrsz.

1.

4917

23988

2.

4920

23991

Templomrom ex-lege műemléki
környezete

11, 111, 112, 113, 114, 2/1, 12,
13/2, 110, 14/2, 14/1, 2/4, 55,
57, 54/2

3.

4918

23992

v. Hátzky-kúria ex-lege műemléki
környezete

335, 337, 355, 379/1, 380/1, 383,
384/11, 387/2, 388, 389, 390, 431,
511, 67

4.

4919

23993

Bogyai kúria ex-lege műemléki
környezete

517/2, 517/3, 404, 405, 468

5.

4921

23994

Oszterhueber-kúria ex-lege
műemléki környezete

6.

4922

23995

v. Fekete-kastély ex-lege műemléki
környezete

7.

4923

23996

Gazdasági épület ex-lege műemléki
környezete

8.

4924

23997

R. k. templom ex-lege műemléki
környezete

0345/14, 0345/17, 0345/18

110, 119, 120/1, 14/1, 14/2, 124,
126, 127, 128, 129, 19, 16, 27, 26,
924/2, 123
118, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2,
122, 124, 556, 557, 720/1, 920,
924/1, 917, 915, 914, 913, 912/2,
912/1, 685/2, 911/2, 909/2, 930,
932, 929, 928, 927, 926, 925, 919,
877, 1034, 1061, 136, 133, 137,
134, 132, 138, 131, 125
1034, 1061, 118, 120/1, 120/2,
121/1, 121/2, 122, 124, 125, 131,
132, 133, 134, 136, 137, 138, 556,
557, 685/2, 720/1, 877, 909/2,
911/2, 912/1, 912/2, 913, 914,
915, 917, 919, 920, 924/1, 925,
926, 927, 928, 929, 930, 932
2/1, 11, 12, 13/1, 14/1, 16, 2/4,
27, 57, 36

A vizsgált területet a műemlék, vagy műemléki környezet nem érinti.

1.9.2.3. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Csabrendek közigazgatási területén összesen 16 darab azonosított régészeti lelőhelyet
tartanak nyilván a Forster Központ közhiteles Örökségvédelmi Nyilvántartásában.
A tervezési területet nyilvántartott lelőhely nem érinti.
L.h.
s.sz.
1.

Azonosító

Név:

Hrsz.

7622

Csúcsos-hegy - Banyavár

0517/1, 0517/2
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2.

7624

Hegyelő, Fehér-kövek,
Szőlőhegy, Ilonamajor

3.

7626

Pusztaszentegyházi-dűlő
- Csabi-sűrű

4.

7627

Szentistváncsab

5.

7628

6.

7629

7.

7630

8.

7631

9.

7632

10,

7633

11.

7634

Nagytárkánypuszta Petőfi Sándor utca
Hunyadi utca 4. sz.
(Bogyay-kert)
Hobaj-domb
A rendeki malomhoz
vezető földút D-i oldalán
Rendeki-malom
Római katolikus
templom

Jókai utca 46. sz. (Rem
Ignác kertje)

218/20, 233, 229/1, 230/1, 231/2, 238, 239/2,
237/1, 218/37, 218/41, 218/4, 218/5, 218/6,
230/3, 231/3, 232/4, 232/3, 218/3, 218/38,
232/2, 234/1, 235/4, 235/5, 1351, 1359, 1358,
1357, 1356, 1355, 1367, 1366, 1365, 234/2,
1354, 1353, 1375, 1376, 1364, 1363, 1360/1,
1360/2, 1360/3, 1360/4, 1372, 1371, 1370,
1400/13, 1400/12, 1400/14, 1400/11,
1400/15, 1400/10, 1395, 1400/9, 1400/8,
1400/7, 1400/6, 1400/5, 1400/4, 1400/3,
1400/2, 1400/1, 1392, 1393, 1394, 1381, 1380,
1379, 1378, 1377, 1387, 1386, 1385, 1384,
1383, 1382, 1369, 1368, 1391, 1388, 1390,
1389, 0532, 0533/2, 03, 06/23, 06/17, 06/15,
06/16, 06/14, 06/3, 06/9, 06/10, 06/11, 06/12,
06/13, 04/1, 06/21, 06/22, 06/7, 06/5, 06/6,
04/3, 1678/1, 1630, 1676/1, 1675, 1676/3,
1676/4, 1676/2, 1677, 1587, 1586/2, 1585,
1584, 1582/1, 1588, 1678/2, 1673/5, 1672,
1591, 1662/1, 1602, 1652/2, 1612/6, 1617,
0188/3, 1669/6, 1669/5, 1590/3, 1590/2,
1661, 1662/2, 1601, 1600, 1652/1, 1651,
1615/1, 1646, 1616, 1631, 0188/2, 0188/1,
1590/5, 1669/4, 1663/1, 1599, 1650/2,
1644/1, 1637, 0189/4, 1590/4, 1663/2, 1598,
1650/1, 1643/3, 1635, 1669/3, 1669/2,
1669/1, 1657, 1589, 1649, 1605/1, 1643/2,
1632, 0189/22, 0189/5, 0189/7, 0186, 0185/5,
0185/22, 0187, 1644/2, 1634, 1668, 1597,
1664, 1606, 1648, 1596, 1655, 1667, 1647,
1607, 1643/4, 1633, 1643/5, 1643/6, 1641,
1640, 1639, 1638, 1620/1, 1618, 1643/7,
1643/8, 0188/4, 1615/3, 1653, 1608, 1615/2,
1614, 1615/4, 1613, 1652/3, 1652/4, 1652/5,
1605/2, 1604, 1603, 1612/5, 1643/1, 1642,
1593, 1595/2, 1595/1, 1609, 1610, 1611,
1612/2, 1666, 1665, 1659, 1658, 1592, 1660/1,
1674/1, 1674/3, 1674/4, 1673/4, 1673/3,
1673/1, 1660/2, 1654, 1656, 1612/3, 0188/5,
1594/2, 1594/1
0345/10, 0345/9, 0345/8, 0345/18, 0345/7,
0345/19, 0345/17, 0347, 0345/14, 0345/11,
0345/6, 0345/16
0266/21, 0266/22, 0267/2, 0266/23, 0267/1,
0266/20
1207/8, 1201/1, 1207/3, 0438/7, 0438/8
468, 331, 58, 56, 55, 304/3, 304/2, 304/1, 329,
328, 57
0185, 0183/18, 0184
057, 086/3, 055/7, 086/15, 086/16, 086/17
0153, 0154, 0155/1
11, 2/4, 2/1
538, 548, 549, 536, 550, 552/1, 546, 547, 553/1,
554, 121/2, 559, 558, 564, 567, 565, 566, 560,
568, 562, 563/1, 561, 556, 924/1, 923/1, 922,
923/2, 921, 122, 112, 106, 105, 109, 108, 107,
98/5, 98/4, 104, 103, 121/1, 117, 118, 120/2,
90, 92/2, 91, 517/2, 529, 522, 525, 524, 521,
520, 523, 530, 518, 519, 85, 86, 88, 89, 101, 93,
92/1, 542, 543, 98/3, 531, 532, 94, 102, 98/2,
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12.

7635

Petresi-malom (Petriceimalom)

13.

7623

MRT 3. kötet 10/2. lh.

14.

9230

Ilonamajor - Forró-kút

15.

7622

Csúcsos-hegy - Banyavár

544, 98/1, 539, 545, 541, 540, 526, 527, 528,
535, 534, 533, 87, 557, 563/2, 636, 720/1, 920,
924/2, 120/1, 119, 116, 115, 114, 113, 111, 96,
95, 84, 468, 517/4, 517/3
0170/1, 0171, 0169, 0170/2, 0168/8, 0179/6,
0179/5, 0178, 0168/11, 0177, 0168/9
016, 017/29, 017/7, 017/32, 033/16, 033/17,
029/12, 031/1, 032, 031/6, 031/5, 031/4,
031/3, 031/2, 031/7, 033/18, 034/4, 031/17,
031/16, 031/15, 031/14, 031/13, 031/12,
031/11, 031/10, 031/9, 031/8, 033/2, 031/34,
031/33, 031/32, 031/31, 015/29, 09, 024/15,
030
0189/11, 0191, 0189/15, 0189/16, 0189/20,
0189/23, 0189/18, 0189/19, 0189/14,
0189/22, 0189/9, 0189/21, 0196/3, 0196/4,
0189/5, 0189/7, 0189/8, 06/19, 06/18, 06/21
0517/1, 0517/2

Fejlesztési terület

A vizsgált területet nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti.
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1.9.2.4. nemzeti emlékhely
Csabrendek közigazgatási területén belül nem található nemzeti emlékhely.

1.8.2.5. helyi védelem
Csabrendek nem rendelkezik önálló helyi értékvédelmi rendelettel, így helyi védelmet élvező
épület, vagy építmény nem található a településen.

1.10. Közlekedési vizsgálat
1.10.1. Közúti kapcsolatok
Csabrendek Veszprém megyében a 7324-es sz. Sümeg (84 sz. II. rendű főút) – Devecser
(7317.sz. út) közötti összekötő út mentén Sümeg és Szentimrefalva között helyezkedik el.
Csabrendek távolsága Sümegtől 3 km. A nagyközség határoló települései: Sümeg,
Nagytárkánypuszta, Nyírespuszta, Gyepükaján, Zalagyömörő, Szentimrefalva, Nyírád, Hosztót,
Veszprémgalsa és Ukk.
Csabrendek megközelíthető közúton Budapest felől az M7-es autópályán Székesfehérvárig, a 8.
sz. I. rendű főúton Devecserig, majd a 7324. sz. összekötő úton Káptalanfalván át. Csabrendek
belterületén jelentős forgalmi csomópont nem található.
A tervezési terület közúti kapcsolatát az 1. és 2. fejlesztési terület esetében is a 0492 hrsz.-ú
aszfalt burkolatú külterületi út biztosítja. Ebbe csatlakoznak bele a Nyírespuszta feltáró
úthálózatát alkotó 0476/40 hrsz. – 0476/15hrsz.-ú utak.
1.10.2. Közösségi közlekedés

1.10.2.1. Közúti tömegközlekedés
A településen az autóbusz közlekedés biztonságosan megoldott. A településnek közvetlen
kapcsolata van Sümeggel, Ajkával, Jánosházával. Az autóbusz közlekedés fővonala a 7324-es
összekötő út. Csabrendeken belül nincsenek helyi járatok, kizárólag távolsági és helyközi
autóbuszjáratok közlekednek, melyek közül a Veszprémből érkező autóbuszok közül mind
megáll Nagytárkánypusztán, valamint Nyírespusztán is. Mindkét településrészen 1-1 db
megálló pár létesült.

1.10.2.2. Kötöttpályás tömegközlekedés
Csabrendek nem rendelkezik kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolattal.
1.10.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Csabrendek területén jelenleg kiépített kerékpárút nincsen. A kerékpáros közlekedés a
meglévő közterületi utakon, a közúti közlekedéssel együtt történik.
A tervezési területen nincsenek kiépített külön gyalogjárdák, így a gyalogos közlekedés az
útpályán történik.
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1.10.4. Parkolás
Nyírespuszta területén jellemzően lakóingatlanokon belül történik a parkolás. Kiépített
parkoló a tervezési területen nem található.
1.11. Közművesítettség vizsgálat
1.11.1. Viziközművek

1.11.1.1. Vízellátás
Csabrendek településen a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. biztosítja az ivóvízellátást. A
településen az ivóvízellátó hálózat kiépült. Sümeg térségében nyomásfokozó 2×1000 m 3-as és
500 m3-as víztároló, Csabrendeken 500 m3-as víztároló létesült.
Nyírespuszta térségében négy kút található, nyomásfokozóval és víztorony is létesült. A
meglévő vízgerincvezeték a 0492 hrsz.-ú külterületi út mentén húzódik Nyírespusztáig, ahol az
ingatlanok ellátását a 0476/15 hrsz.-ú útra bevezetett vízvezeték biztosítja.
Csabrendek Ivóvízellátási vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata

1.11.1.2. Szennyvízelvezetés
Csabrendek zárt szelvényű szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. A település
szennyvizeinek tisztítására saját szennyvíztisztító telep létesült. A telep kapacitása 400m3/nap,
a jelenlegi terhelés kb. 150-200 m3/nap. A szennyezettségi leterhelés azonban nagyobb, mint a
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kapacitáskihasználtság, így ennek vizsgálatára lenne szükség (Vízügyi Igazgatóság). A
Csabrendeki szennyvíztisztító telepet a Bakonykarszt Kft. üzemelteti.
A tervezési területen kiépített szennyvízvezeték nem található, ahogyan a területtől ÉK-re
elhelyezkedő Nagytárkánypusztán sem.

1.11.1.3. Csapadékvíz-elvezetés
A település a Melegvíz-patak vízgyűjtő területéhez tartozik. A tervezési terület nyugati részén,
Nyírespusztán felszíni vízelvezetés tekintetében a nyílt árkos elvezető rendszer jellemző. A
nyílt árkok nagy része szikkasztó árokként üzemel.
Csabrendek Csapadékvíz elvezetési vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata

1.11.2. Energiaellátás

1.11.2.1. Gázellátás
Csabrendek településen a gázszolgáltató az E-on Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. A
településen, ill. külterületen létesített gáznyomás-szabályozó (6/3 bar) biztosítja a gázellátást.
A település belterületén az ellátó hálózat kiépült, azonban a tervezési területen nincs kiépített
gázvezeték.
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1.11.2.2. Villamos-energia ellátás
Csabrendeken az elektromos energia ellátást az E-on Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
biztosítja. A település a Szombathelyi Hálózati Régió ellátási területéhez tartozik. A
középfeszültségű villamos energia ellátást a 20 kV-os szabadvezeték biztosítja a településen
elhelyezett transzformátorállomások létesítésével. Az elektromos ellátás légvezetéken történik.
Az 1. fejlesztési terület 0442/4 hrsz-ú telkén keresztül halad át DNY-ÉK-i irányban az
elektromos hálózat egy 120kV-os légvezetékének, valamint a 400kV-os légvezeték
nyomvonala.
A tervezési területen nem, de annak környezetében két transzformátor is található. Az egyik a
Nyírespusztától északra, a másik pedig a közeli Nagytárkánypuszta északi részén. E
transzformátorok biztosítják többek között a 2. fejlesztési terület kisfeszültségű ellátását is.
Csabrendek Elektromos ellátási vizsgálatának a tervezési területre vonatkozó kivágata
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1.12. Környezetvédelem
1.12.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a
27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából
fokozottan érzékeny területnek számít. Csabrendek ezen felül kiemelten érzékeny vízminőségvédelmi területen lévő település.
Csabrendek a 118 települést magába foglaló Marcal alegység – vízgyűjtő gazdálkodási
alegységhez tartozik. Ezen belül is az egyik, napi kapacitását tekintve a legjelentősebb vízbázis
a Nyirádi vízbázis. A Nyirád térségi vízmű a térség fontos ivóvízbázisa 60 000 m3/nap
kapacitással. A vízbázis védelmét jogszabály szerint lehatárolt, kijelölt védőterület és védőidom
biztosítja, mely érinti Csabrendek közigazgatási területét is. A Nyirádi térségi vízmű vízbázis
külső és belső védőövezete, továbbá hidrogeológiai védőterületének „A” és „B” zónája a
település külterületének délkeleti részét fedi le.
A talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvező, hogy a településen a
csatornahálózat kiépített. Nagytárkánypusztán és környezetében azonban a keletkezett
szennyvizek jellemzően rossz állapotban lévő derítőaknákba kerülnek, melyek
szennyezőforrást jelentenek a talajra és a felszín alatti vizek minőségére.
A közutak potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrást jelentenek. A szennyező
anyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése és a csapadék kimosó hatása
következtében kerülnek a talajra és talajvízbe.
Veszélyforrást jelent a településen a mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz
szennyezés. A mezőgazdasági területek művelése során a kemikália használat a talajt, a
talajvizeket és a felszíni vizeket veszélyezteti.
Csabrendek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló,
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet által kijelölt nitrát érzékeny terület.
Csabrendeken több felszíni állóvíz is található, melyek a település nyugati szélén a 84. számú
főút mentén helyezkednek el. A vízjogi engedéllyel rendelkező 012 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1.
számú halastó és a 014/9 hrsz.-ú ingatlanon található 2.-3. sz. halastavak a főúttól nyugatra
fekszenek. A főúttól keletre további két tó helyezkedik el a 08/17 és a 06/26 hrsz.-ú
ingatlanokon.
Csabrendeken a hatályos tervekben lehatárolásra kerültek a vízerózióval érintett területek.
Vízerózióval érintett terület a belterülettől nyugatra elhelyezkedő szőlőhegyi terület, illetve a
település külterületének keleti része a belterülettől Nagytárkányig. A nagyobb esésű
erózióveszélyes mezőgazdasági területekről hordalékkal terheli a vízfolyásokat, ahol káros
feliszapolódást okoz a medrekben.
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Nagytárkánypuszta környéke az alábányászottság miatt potenciálisan felszínmozgások által
veszélyeztetett terület. A Nyirád térségében a mintegy 25 km2-es területen az 50-100 m külszín
alatti mélységben bauxitlencsék helyezkednek el. A bányászat beszüntetése (1990) után a
bekövetkező folyamatok (vízelárasztás, szakaszos alsó összenyomódás, az alsó süllyedések
felfelé való terjedése) folytán a külszíni utómozgások csak jóval később jelentkeztek a lefejtés
idejéhez viszonyítva. A vízelárasztás kezdetéhez képest 8-14 év múlva jelentkeztek a felszíni
jelenségek.

1.12.2. Levegőtisztaság és védelme
Levegőminőség-védelmi szempontból a település igen kedvező helyzetben van. A 4/2002.
(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést a
legkedvezőbb 10. kategóriába sorolja. Ennek alapján a légszennyezettségi agglomeráció az
alábbi zóna csoportokba tartozik.
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
PM10
Talaj- PM10 PM10
PM10 PM10
Kén- Nitrogén- Szénbenz(a)PM10 Benzol közeli Arzén Kadmium Nikkel Ólom
dioxid dioxid
monoxid
pirén
ózon (As) (Cd)
(Ni) (Pb)
(BaP)

Légszennyezettségi agglomeráció
10. Az ország többi
területe, kivéve az alább
kijelölt városokat

E

B

D

B

E

O-I

F
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt:
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja
tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a
továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.
Ezek a következők:
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében
a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében
a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként
kitűzött koncentráció értéket.
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabályokról szóló jogszabály szerint történik.

Csabrendeken nem működik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatba tartozó automata,
illetve manuálisan működő mérőállomás. A térségre jellemző levegőminőség állapotát a
szomszédos településen, Sümeg központjában található manuális mérőállomás adatai alapján
jellemezhetjük. Az elmúlt évek mérési adatai alapján a 4/2011 VM rendeletben meghatározott
NO2 vonatkozó 24 órás határértéket tekintve néhány alkalommal volt határérték túllépés.
Sümeg levegőminősége jó minősítést kapott, mely a magyarországi települések felére, többek
között a térségre is jellemző.
A vizsgált terület levegőminőségét a háttér-szennyezettség, a közlekedés, a környező
létesítmények és lakóépületek fűtése, mezőgazdasági területek felszíne befolyásolják. A
település egészét tekintve a levegőminőség kedvező.
Közlekedési eredetű emissziót a nyugati településrészt érintő nagyobb forgalmat bonyolító
84 sz. főút és a település belterületén áthaladó 7324. számú összekötő út személy- és
tehergépjármű forgalma eredményez. Veszprém megye fő közlekedési útjait tekintve még a
84sz. főút sem tartozik a legterheltebb útvonalak közé. A közlekedési eredetű levegőterhelés fő
szennyező anyagait a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, szén-dioxid, telítetlen szénhidrogének
és a szálló por (PM10) alkotják, karcinogén anyagok a porhoz kötve fordulnak elő. A telítetlen
szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le.
Jelentős ipari eredetű levegőszennyező forrás a közvetlen térségben nem található. Az
üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer
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(LAIR) adatbázisba önbevallás alapján bekerülő telephelyek esetében adódik kibocsátás,
melyek a következők:
A településen a Gyorsacél Kft. Kossuth utcai (541/1 hrsz.) acélszerkezet gyártó telephelye
rendelkezik az adatbázis szerint légszennyezőanyag kibocsátási határértéket megállapító
határozattal, azonban bejelentett kibocsátott légszennyező anyag értékek nem szerepelnek.
A (LAIR) adatbázisban szerepel a Nagytárkány településrészen működő Központi
Foglalkoztató Intézet (Hrsz.: 0438/3), mint légszennyező forrás. Kibocsátása az elmúlt években
az alábbiak szerint alakult (kg):
2012
(kg)

Szennyezőanyag
2 – Szén-monoxid
3 – Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7 – Szilárd anyag
13 – Kén-dioxid (SPECIFIKUS)
999 – SZÉN-DIOXID

54
144
0
0
508 496

2013
(kg)
121
131
0
0
205 108 245

2014
(kg)
128
141
4
19
263 525 200

A fűtési eredetű levegőszennyezés a gázhálózat kiépülésével és a rákötések számának a
növekedésével sem meghatározó.
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről, és burkolatlan
utakról származó por jelenti.
1.12.3. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII.3.) KvVM-EÜM rendelet szabályozza. A települések általános zajterhelését a közúti
közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó zaj mértéke jellemzi. Csabrendek zaj- és
rezgésvédelmi szempontból is viszonylag kedvező helyzetben van.
Közúti közlekedésből származó zajterhelést a település nyugati részén áthaladó nagyobb
forgalmat bonyolító 84. számú főút jelenthet. A főút a beépített területektől, védendő
területhasználatoktól, objektumoktól azonban távol halad, továbbá Veszprém megye fő
közlekedési útjait tekintve nem tartozik a leginkább terhelt útvonalak közé.
A 7324. számú összekötő út a település belterületén halad keresztül a Kossuth utca – Árpád
utca nyomvonalán. Az út teher- és személygépkocsi forgalmából adódó közlekedési zaj
mértéke azonban nem okoz jelentős konfliktusforrást a településen. Az egyéb települési feltáró
utak forgalma sem számottevő, így zaj- és rezgésterhelő hatásuk is elhanyagolható.
Csabrendeken két bejelentett üzemi zajforrás található, az egyik a Boldogfa Faipari Kft. az
514/8 hrsz.-ú ingatlanon (Kossuth u. 43.) A telepen asztalosipari tevékenységet folytatnak. A
munkavégzés nappali időszakban történik, egy műszakkal. A telephely belterületen, gazdaságikereskedelmi szolgáltató besorolású területen fekszik. A telephelyet É-ÉNY-i irányban
különleges terület besorolású temetőterület határolja, egyéb irányokban falusias lakóterület
veszi körül, családi házas beépítéssel. A másik üzemi tevékenységből származó zajforrás a ZelSavtech Fémfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. mely a 292 hrsz.-ú ingatlanon (Rákóczi
u. 12.) végez fémmegmunkálási tevékenységet. A vizságlt területektől azonban mindkét
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bejelentett üzemi zajforrás távol esik, így számottevő zajszennyezéssel nem kell számolni a
területeken.

1.12.4. Hulladékkezelés
Csabrendeken a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott. A település csatlakozott az ÉszakBalatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszerhez, melyen belül a Tapolcai
gyűjtőkörzethez tartozik. A kommunális szilárd hulladékot szervezetten, ennek keretében a
Királyszentistváni lerakó központjába (Tapolcai átrakással) szállítják.
Csabrendek nagyközség külterületén, a település belterületétől DK-re, a tervezési területtől
nem messze ÉK-i irányban a 0345/12 hrsz.-ú ingatlanon egy felhagyott anyagnyerő-helyen az
1960-as években kezdődött el a települési szilárd hulladék elhelyezése. 30 évig működött a B3
alkategóriájú nem veszélyes hulladék-lerakó. A lerakás befejezését (1997) követően a
hulladékot építési törmelékkel illetve földdel letakarták. A rekultiváció részben megtörtént.
Dögkút illetve dögkonténer már nem található a településen, az elhullott állati tetemek
elszállítása megoldott.

2. Egyes településképi előírások törlése a gazdasági területek vonatkozásában
Csabrendek Nagyközség képviselő-testületének 122/2016.(viii.11.).számú határozatában
döntött a HÉSZ 37.§ (1),(3),(4),(5),(6) bekezdésekben megfogalmazott előírások
felülvizsgálatáról.
„A kialakult-, és új beépítéseknél az épületek-, építmények kialakításának általános szabályai
27. §
(1)

(2)

(3)

(4)

Amennyiben az építési telek kialakult beépítésének jellemzői nem felelnek meg az övezetre
vonatkozó paramétereknek, határértékeknek, építés az alábbiak szerint történhet, amennyiben:
a) a beépítettség meghaladja az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség értékét, de a
szintterületi mutató nem éri el a megengedett értéket és a tervezett bővítés az
épületmagasság értékeinek is megfelel, az épület a tetőtér beépítésével bővíthető a
vonatkozó egyéb előírások kereti között;
b) a kialakult beépítés az építési övezetben foglalt paraméterek szerinti építési helyen kívül
helyezkedik el, vagy túllóg, az épület kubatúrán belül jókarbantartható, felújítható, de az
építési helyen kívül nem bővíthető.
Építési övezeteiben, övezetben épületnek nem minősülő építmény (pl. torony, siló, üzemi
kémény) és egyéb sajátos építmény legnagyobb magassága maximum 20,0 m lehet, kivéve
háztartási kiserőmű (szélkerék) és az övezeti előírás eltérő rendelkezése esetén.
Új épület magastetős vagy lapostetős kialakítású lehet. Amennyiben az építési övezeti, övezeti
előírás másképpen nem rendelkezik:
a) Magastető hajlásszöge 25-45° hajlásszögű lehet. A tetőgerinc vonala az utcában kialakult
állapothoz kell, hogy igazodjon.
b) Lapostető akkor építhető, amennyiben az illeszkedik a környezetéhez. Ha a szomszédos
épületekről való rálátás indokolja zöldtetőt és/vagy tetőkertet kell kialakítani.
Zártsorú beépítésű új épület tetőhajlásszöge a szomszédos, csatlakozó épületek
tetőhajlásszögével megegyező vagy azokhoz illeszkedő hajlásszöggel alakítható ki.
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(5)

(6)

Tető héjalásnál hullámpala, hullámlemez, trapézlemez, műanyaglemez nem alkalmazható.
Tetőfedés színei csak az alábbiak lehetnek: antracit,- és grafit szürke, barna, vörös, bordó,
natúr, kerámia sárga és ezen színek árnyalatai, kombinációi. A tetőfedésnél harsány, rikító
színek nem alkalmazhatók.
Homlokzat színezésben harsány, rikító színek nem alkalmazhatók.”

A hivatkozott előírásainak (1)-(4) és (6) bekezdéseiben előírt szabályok a Gksz és Gip építési
övezetekre vonatkozóan is betartandó előírásokat tartalmaznak, azok megváltoztatása nem
javasolt.
Az (59 bekezdés előírásaiban a tetőfedés anyaghasználatánál előírtakra vonatkozóan a Gksz és
Gip építési övezetek kitételének megfogalmazása javasolt, mivel a bekezdéssel a gazdasági
épületek jellemző tetőfedési alkalmazási módja kerül tiltásra ami életszerűtlen és betartása túl
magas költséget ró az állampolgárokra.
Módosítási javaslat:
(6) Tető héjalásnál –a Gksz, Gip és Gip-e építési övezetek, valamint kiegészítő rendetetésű
épületek kivételével- hullámpala, hullámlemez, trapézlemez, műanyaglemez nem alkalmazható.
Tetőfedés színei csak az alábbiak lehetnek: antracit,- és grafit szürke, barna, vörös, bordó, natúr,
kerámia sárga és ezen színek árnyalatai, kombinációi. A tetőfedésnél harsány, rikító színek nem
alkalmazhatók.

2. Törvényességi észrevételek
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata törvényességi észrevételeket kapott az 1/2016.(I.29.)
kt. számú rendeletével kapcsolatban. Az észrevételek alapján a feltárt hibák javítására az
Önkormányzat 2018 év végéig kapott haladékot. Miután a településen egyéb változtatási
szándék miatt is módosítani kell a jogszabályt (jelen dokumentáció tartalma), ezért az
Önkormányzat szándéka szerint a törvényességi észrevételek is ezen véleményezési
tervfázisban kerülnek tisztázásra, javításra.
Az észrevételek tartalmuk szerint többségében a jogszabályszerkesztés szabályairól szóló
jogszabály egyes pontjainak való megfeleltetésről szólnak, néhány esetben pedig hatósági
jogkör átvételéről szóló rendelkezések törlési szükségességéről.
Az I. munkarészben részletesen vizsgált szempontokat összegezve az alábbi
megállapítások tehetők

2.1. A területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában
Az OTrT-ről szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározott övezetek közül csupán az
ökológiai hálózat, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő, és az országos
vízminőség-védelmi terület övezetei érintik a tervezési területet.
A VMTrT-ben szereplő övezetek közül az ökológiai hálózat puffer területe, az ásványi
nyersanyagvagyon-terület, és a földtani veszélyforrás területének övezete érinti a területeket.
A tervezési terület az OTrT szerint mezőgazdasági térségi területfelhasználási kategóriába, míg
a VMTrT szerint hagyományosan vidéki települési mezőgazdasági térségi területfelhasználási
kategóriába tartozik.
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2.2. A hatályos településrendezési eszközök vonatkozásában

2.2.1. A hatályos TSZT vonatkozásában
Az 1. fejlesztési terület esetében mind a 0442/4 hrsz.-ú telek, mind pedig az önkormányzati
tulajdonú 0443 hrsz.-ú telek is Ev – Védelmi erdőterület területfelhasználásba sorolt. A
napelemes kiserőművel kapcsolatos beruházás megvalósulása érdekében így mindenképp
szükséges a hatályos területfelhasználási kategória módosítása.
A 2. fejlesztési terület jellemzően Lf – Falusias lakóterület valamint Mko – Korlátos
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt. A kialakult területfelhasználási
rendszer Nyírespuszta területén megfelel a tervezett módosításoknak.

2.2.2. A hatályos HÉSZ vonatkozásában
Az 1. fejlesztési terület beruházással érintett 0442/4 hrsz.-ú ingatlanja Ev - védelmi
erdőövezetbe sorolt, így a fejlesztések érdekében a területre vonatkozó HÉSZ és Szabályozási
Tervek módosítása szükséges.
A hatályos HÉSZ-ben az 2. fejlesztési terület esetében a szerkezeti tervhez hasonlóan
Nyírespuszta beépítésre szánt Lf-H építési övezetbe tartozik, mely megfelel a tervezett
módosításoknak.
2.3.Telekméret, beépítési paraméterek tekintetében
Az 1. fejlesztési terület telekállományát két telek alkotja. A 0442/4 hrsz.-ú telek nagy, közel
40 hektárnyi nagyságú telek, míg a 0443 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telek közterületi
kapcsolata nem megoldott, így a módosítások során ennek megoldása is szükségessé válik.
A 2. fejlesztési terület meglévő telekállománya nagyméretű hosszútelkes ingatlanokból áll. A
beépítési paraméterei eleget tesznek az Lf-H oldalhatáron álló, hagyományos falusias
lakóterület övezeti előírásainak.
2.4.

Természetvédelmi és zöldfelületi vizsgálatokkal kapcsolatban

A vizsgált területek nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti területtel, ex-lege
védett természeti értékekkel nem érintettek.
Az OTrT-ről szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat
részeként a pufferterület érinti, továbbá a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete.
Az 1. fejlesztési területen felhagyott legelő található, melyeken szukcessziós folyamatok
figyelhetők meg. Ennek következtében a legelőn fás szárú növényállomány jelent meg,
jellemzően cserjeszintű növényzettel. Növényfajait jellemzően pionír társulások és a tervezési
terület környeztében jellemző fajok egyedei alkotják, a terület déli szélén erdősáv húzódik.
Az 2. fejlesztési terület zöldfelületi elemeit elsősorban Nyírespuszta falusias lakóterületi
kertjei, a mezőgazdasági területek jellemzik.
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2.5. A meglévő épületállománnyal kapcsolatban
A vizsgált terület beépített részét alkotó 2. fejlesztési terület meglévő épületállománya
viszonylag egységes, hagyományos falusi képet mutat, jellemzően közepes, illetve néhány
rosszabb állapotú épülettel. Jelentős minőségbeli eltérés azonban nem figyelhető meg.
2.6. A közlekedéssel kapcsolatban
Az 1. illetve a 2. fejlesztési terület is a 0492 hrsz.-ú helyi mellékútról közelíthető meg. Ez az
út biztosítja a vizsgált terület összeköttetését Csabrendek belterületével, valamint DK-i
irányban a 7321.számú országos mellékúton Nyírád, Devecser és Sümeg irányába a
közlekedési kapcsolatot.
A 2. fejlesztési területet alkotó Nyírespuszta feltárását mindössze egy szilárd aszfaltburkolatú
lakóút biztosítja. Jelentős csomópont vagy lámpás kereszteződés nem található a fejlesztési
területen belül. Parkolás tekintetében a beépített ingatlanok esetében telken belüli parkolás
figyelhető meg. Közterületi parkolási lehetőség az utak mentén lehetséges.
2.7. A közműellátottsággal kapcsolatban
A tervezési területek közműellátottsága jelenleg nem teljes.
Nyírespuszta területén nincs kiépített gázellátó, illetve szennyvízcsatorna hálózat.
2.8. A környezetvédelemmel kapcsolatban
A változással érintett területeken, illetve azok közvetlen környezetében nincs olyan
tevékenység, létesítmény, amely jelentős mértékű negatív környezeti hatást eredményez sem
levegőminőség, sem talaj, felszíni és felszín alatti vizek minőségének tekintetében.
Jóváhagyandó munkarészek
Miután a törvényességi észrevételek javításával az alaprendelet egyes paragrafus-, és
bekezdés számozásai megváltoznak, ezért a napelem parkhoz készülő rendeletmódosításnál a hivatkozások nem lennének beazonosíthatóak.
Ezért jelen
tervdokumentáció két rendelet-módosítást tartalmaz.
Az első a törvényességi észrevételek alapján módosított, egybeszerkesztett HÉSZ
szövege, míg a második a napelem park és a gazdasági területekkel kapcsolatos 27.§
módosításáról szóló rendelet, mely az értelmezhetőség kedvéért az első rendelet
tervezet módosításaként kerül megfogalmazásra.
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MEGALAPOZÓ JAVASLAT
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1. Településrendezési javaslatok
1.1. A módosítandó elemek összefoglalása
A fejlesztés célja Csabrendek 0442/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett napelemes
kiserőművel kapcsolatos beruházás megvalósulása, valamint Nyírespuszta belterületbe
vonása jogszabályi alapjának megteremtése a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésről
szóló pályázaton való indulás feltételeinek megteremthetősége okán.
A tervezett beruházások megalapozásához szükséges Csabrendek nagyközség hatályos
Településszerkezeti tervének a kismértékű módosítása, illetve a Helyi Építési Szabályzat és a
Szabályozási Terv módosítása az alábbi tervi elemek vonatkozásában:




a 0442/4 hrsz.-ú telek területhasználatának pontosítása a tervezett beruházás
megvalósíthatósága érdekében,
a 0443 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telek közterületi kapcsolatának a biztosítása
és övezeti rendszerének pontosítása, valamint
a belterületi határvonal módosítása Nyírespuszta belterületbe vonhatósága érdekében.

1.2. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása
A településrendezési eszközök készítése a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok
követelményeinek megfelelően történhet.
Az 1. illetve 2. fejlesztési terület is teljes egészében mezőgazdasági térség országos
területfelhasználási kategóriába esik. Ennek értelmében az 1. fejlesztési terület 0442/4 hrsz.ú telkére tervezett beruházás közel 40 hektárnyi mezőgazdasági térségi területfelhasználási
kategória területén történne.
OTrT 6.§(2)
„b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;”
A tervezési terület változással érintett része mezőgazdasági térségi területfelhasználási
kategóriába tartozik. A településen a hatályos településrendezési eszközök szerint a
mezőgazdasági térségi területfelhasználási kategóriába tartozó területek 85 %-a sorolt
mezőgazdasági és természetközeli területfelhasználásba. A módosítással érintett 1. fejlesztési
terület azonban a hatályos TSZT szerint védelmi rendeltetésű erdőbe volt sorolva, így a területi
mérleg számítások során a VMTrT mezőgazdasági térségébe eső egyéb területfelhasználási
kategóriába tartozó területként, eddig is hiánynak volt kezelve.
Az erdőterület javasolt átsorolása így Kb-np különleges beépítésre nem szánt napelempark
területfelhasználásba a térségi mezőgazdasági területek mérlegét nem módosítja, továbbra is
megfelel a 85 %-ban meghatározott jogszabályi előírásnak.
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete
15. § (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni
a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
A hatályos településrendezési eszközökben a vízvédelemmel érintett területek lehatárolása
megtörtént, melynek egy része érinti a tervezési területet is. A tervezett módosítás során
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a tervezett beruházás elemeinek elhelyezése a
korlátozások figyelembevételével történik.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
14/A. § (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg
kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
Az 1. számú fejlesztési terület (tervezett Napelem park) mintegy ¾ része fedett a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével. A szabályozási javaslatban a
telekhatárokon 20m széles növénytelepítés és az ökológiai hálózattal érintett területeken a
meglévő természetes növényállomány megtartása javasolt, mely az építmények elhelyezésével
érintett terület tájbaillesztését segíti elő.
„Pufferterület övezete
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.”
A tervezési terület a magterülettől és az ökológiai folyosótól távol helyezkedik el és csak
keskeny területsávban érintett a puffer terület övezetének szélével, így a magterület és
ökológiai folyosó értékeit sem veszélyezteti a tervezett módosítás. Beépítésre szánt terület
kijelölése nem tervezett.
„Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete71
19/B. §72 (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben tényleges
kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, mely a hatályos településrendezési eszközökben
megtörtént. A tervezési területet érinti a településrendezési eszközökben lehatárolt bányatelek
határa egy kisebb területrészen Nyírespuszta beépített területein, azonban a fejlesztéssel
érintett 0442/4 hrsz.-ú ingatlant nem érinti bányatelek, így az ásványi nyersanyagvagyon
távlati kitermelését nem lehetetleníti el a módosítás.
„Földtani veszélyforrás területének övezete
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.”
A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, mely a hatályos településrendezési
eszközökben megtörtént.
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A tervezési területet érinti egy kisebb alábányászott és omlásveszélyes területi lehatárolás,
melyen a szabályozási előírások korlátozást írnak elő. A tervezett módosítás során beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre, a tervezett építmények elhelyezésénél a korlátozások
figyelembe vételre kerülnek.
1.3. A Településszerkezeti Terv módosítása
1. Fejlesztési terület
Az 1. fejlesztési területre tervezett napelemes kiserőművel kapcsolatos beruházás
megvalósulása érdekében a hatályos Településszerkezeti Tervet a 0442/4 hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában szükséges módosítani.
A javasolt módosítás a hatályos Településszerkezeti Tervben védelmi erdőterületnek kijelölt
terület egy részének Kb-np – Különleges terület (Napelempark), valamint Kb-k – Közműterület
területfelhasználási egységbe történő átsorolását határozza meg.
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.
A területre vonatkozó fejlesztés következtében a javasolt területfelhasználás változtatások a
településszerkezeti terv területfelhasználási települési mérlegének módosítását igénylik az
alábbiak szerint:
HATÁLYOS
TERÜLETFELHASZNÁLÁS

TERÜLET
(ha)

TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Ev – Védelmi erdőterület

39,4 ha

→

Kb-np – Különleges terület
(Napelempark)

Ev – Védelmi erdőterület

0,3 ha

→

Kb-k – Közműterület

2. Fejlesztési terület
A 2. fejlesztési területre vonatkozó módosítások Nyírespuszta belterületbe vonását
tartalmazzák.
A belterületbe vonásra javasolt terület nagysága így 8,5 hektár.
A javasolt belterületbe vonás után kialakuló (tervezett) bel- és külterület méretét az alábbi
táblázat rögzíti:
Meglévő

CSABRENDEK
Belterület
Külterület
Teljes közigazgatási terület

Terület (ha)

%

325,33
4167,09
4492,42

7,24
92,76
100

Tervezett
Terület
%
(ha)

333,83
4158,59
4492,42

7,43
92,57
100

Változás iránya
Terület
%
(ha)

+8,5
-8,5
0

Nyírespuszta belterületbe vonása az alább ábrázolt határvonal mentén javasolt:
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1.4. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítása
1. Fejlesztési terület
Csabrendek nagyközség Szabályozási Tervének módosítása során szükséges az övezetek
változtatatása a 0442/4 és a 0443 hrsz.‐ú ingatlanok esetében, illetve az önkormányzati
tulajdonú 0443 hrsz.‐ú telek esetében a közterületi kapcsolatának kiszabályozása is.
Csabrendek jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata már rendelkezik a 0443 hrsz.‐ú telek övezeti
módosításához szükséges övezettel, így ebben az esetben újabb képzése nem szükséges. A
javasoltan továbbra is alkalmazandó övezetre vonatkozó előírások:
Különleges beépítésre nem szánt közmű területe
76. §

Kb-k1 jelű övezetén belül a vizi közművek és a gázfogadó és gázcsere-telep létesítményei helyezhetők el
a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak figyelembe vételével.
A 0442/4 hrsz.‐ú telek esetében a módosítások szükségessé teszik egy új beépítésre nem szánt
övezet bevezetését, melynek övezeti előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Tervezett napelemes kiserőművel kapcsolatos beruházás tekintetében:
a
1
2

b
A kialakítható telek
legkisebb
területe

c

d

a beépítési
mód

a beépíthető
legkisebb
telek terület

(m2)

rövidítés

(m2)

(%)

10 000

-

SZ

1

Övezet
jele
3
4

Kb-np

e
Az övezetben
a
beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

f

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
(m)

/ - 3,0

g

h

az épületmagasság
megengedett
legnagyobb
mértéke
lakó épület
esetén
(m)

a
zöldfelület
legkisebb
mértéke

3,0

20

(%)

A tervezett beruházás az OTrT szerinti tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő
terület övezetéhez tartozik, így a tervezett napelempark tájbaillesztése mellett a 0442/4 hrsz.‐
ú telek határán a pufferterület kivételével 20 méter széles beültetési kötelezettség szabályozási
elem is feltüntetésre került. Az ingatlannak az ökológiai hálózat pufferterületével érintett
részeit pedig a Kötelezően megtartandó zöldfelület szabályozási elem fedi le, mely az ökológiai
értékek védelmét szolgálja.
A tervezett beruházás során a már meglévő szabályozási elemek is korlátozó tényezőként
jelennek meg, így a bányalencse határán belül, valamint a 400 kV‐os és 120kV‐os légvezeték
védőtávolságán belül a terület nem beépíthető.
A csúszásveszélyes területek építési korlátozással nem érintettek, a vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokról szakhatósági eljárásban kap tájékoztatást a megrendelő.
2. Fejlesztési terület
A belterületi határvonal kiterjesztése szükséges a szerkezeti tervben leírtaknak megfelelően.
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1.5. Tervezett beruházás összefoglalása
A tervezett beruházás telepítési terve az ELECTRAPLAN-Termelő Kft. adatszolgáltatása során
kapott műszaki leírás alapján kerül ismertetésre.
ELECTRAPLAN-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Csabrendek, Hrsz.: 0442/4 területén
egy 9.715,68 kWp csúcs és 8.650,00 kVA csatlakozási teljesítményű és egy 8.760,96 kWp csúcs
és 7.800,00 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőművek beruházását tervezi
megvalósítani.
A két kiserőmű egy új, közös NAF/KÖF alállomással csatlakozik a nagyfeszültségű hálózatra.

Csabrendek I. napelem park
Csabrendek, Hrsz.: 0442/4 szám alatti ingatlan területén kerül kialakításra egy 9.715,68 kWp
csúcs és 8.650,00 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű (déli tájolás, 25° dőlési
szög).
A fotovoltaikus létesítmény tűzihorganyzott, cölöpölhető kivitelű, E-Solar Trio 3x24 földre
telepíthető napelemtartó asztal alkalmazásával kerül kivitelezésre. A napelemek (modulok)
egymás feletti 3 sorban, álló pozícióban kerülnek felszerelésre. A panelek dőlésszöge 25 fok,
ami a helykihasználás optimalizálása miatt adódik. A panelsorok közé tervezett sortávolság
biztosítja, hogy a panelek árnyékmaszkja még részben sem takarja ki a következő sor paneljeit.
A létesítménynél alkalmazott modulok, Amerisolar AS-6P30-260W polikristályos napelem
modulok. Az összesen 37.368 db, egyenként 260 Wp teljesítményű napelem modul 24 db
sorosan kapcsolt eleme alkot egy sztringet. A 1.557 db string 173 db Kaco blueplanet 50.0 TL3
típusú park inverterekre kerülnek bekötésre oly módon, hogy 1 db inverterre 9 db sztring
kerül rákötésre. Az AC gyűjtőszekrények kábeles csatlakozással kerülnek az 7 db új telepítésű
BK005XL 1,6 MVA betonházas kompakt transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójába
bekötésre, oly módon, hogy 5 db transzformátorállomáshoz 26 db inverter, 1 db
transzformátorállomáshoz 23 db inverter és 1 db transzformátorállomáshoz 20 db inverter
csatlakozik. A kiserőmű a termelt villamos energia segédüzemi fogyasztás céljára elhasznált
részén felüli mennyiségét – transzformáción keresztül – a 22 kV-os közcélú hálózatba táplálja
vissza. A tervezett 22/0,4 kV-os hálózati transzformátor típusa: Siemens 1600 kVA névleges
teljesítményű (εTR=4%). A beépítendő olajtranszformátor megfelel az Európai Unió „Kis,
közepes és nagy teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére” vonatkozó
548/2014/EU számú rendeletének. A Kiserőmű 7 db transzformátorállomása a Sümeg II. KÖF
kapcsolóállomásba kerül bekötésre.
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A napelempark főbb villamos paraméterei a következők:




PV generátorok névleges/összes teljesítménye:
Az inverterek (173 db) maximum „AC” oldali teljesítménye:
A szimulált villamos-energiatermelés az első év kezdetén:




Az inverterek névleges feszültség „AC”:
Transzformátor névleges feszültsége és teljesítménye:

260 Wp/ 9.715,68 kWp
173 x 50 = 8.650,00 kVA
11.759.147 kWh/év
3/N/PE, 230/400 V, 50 Hz
22 kV, 1.600 kVA

Csabrendek II. napelemes kiserőmű
Csabrendek, Hrsz.: 0442/4 szám alatti ingatlan területén kerül kialakításra egy 8.760,96 kWp
csúcs és 7.800,00 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű (déli tájolás, 25° dőlési
szög).
A fotovoltaikus létesítmény tűzihorganyzott, cölöpölhető kivitelű, E-Solar Trio 3x24 földre
telepíthető napelemtartó asztal alkalmazásával kerül kivitelezésre. A napelemek (modulok)
egymás feletti 3 sorban, álló pozícióban kerülnek felszerelésre. A panelek dőlésszöge 25 fok,
ami a helykihasználás optimalizálása miatt adódik. A panelsorok közé tervezett sortávolság
biztosítja, hogy a panelek árnyékmaszkja még részben sem takarja ki a következő sor paneljeit.
A létesítménynél alkalmazott modulok, Amerisolar AS-6P30-260W polikristályos napelem
modulok. Az összesen 33.696 db, egyenként 260 Wp teljesítményű napelem modul 24 db
sorosan kapcsolt eleme alkot egy sztringet. A 1.404 db string 156 db Kaco blueplanet 50.0 TL3
típusú park inverterekre kerülnek bekötésre oly módon, hogy 1 db inverterre 9 db sztring
kerül rákötésre. Az AC gyűjtőszekrények kábeles csatlakozással kerülnek az 6 db új telepítésű
BK005XL 1,6 MVA betonházas kompakt transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójába
bekötésre, oly módon, hogy 6 db transzformátorállomáshoz 26 db inverter csatlakozik. A
kiserőmű a termelt villamos energia segédüzemi fogyasztás céljára elhasznált részén felüli
mennyiségét – transzformáción keresztül – a 22 kV-os közcélú hálózatba táplálja vissza. A
tervezett 22/0,4 kV-os hálózati transzformátor típusa: Siemens 1600 kVA névleges
teljesítményű (εTR=4%). A beépítendő olajtranszformátor megfelel az Európai Unió „Kis,
közepes és nagy teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére” vonatkozó
548/2014/EU számú rendeletének. A Kiserőmű 6db transzformátorállomása a Sümeg II. KÖF
kapcsolóállomásba kerül bekötésre.
A kiserőmű főbb villamos paraméterei a következők:






PV generátorok névleges/összes teljesítménye:
Az inverterek (156 db) maximum „AC” oldali teljesítménye:
A szimulált villamos-energiatermelés az első év kezdetén:
Az inverterek névleges feszültség „AC”:
Transzformátor névleges feszültsége és teljesítménye:

260 Wp/ 8.760,96 kWp
156 x 50 = 7.800,00 kVA
10.603.624 kWh/év
3/N/PE, 230/400 V, 50 Hz
22 kV, 1.600 kVA

A 2 kiserőmű a KÖF kapcsoló állomása a beruházás keretein belül létesítendő, új NAF/KÖF
alállomáson keresztül a Sümeg-Ajka 132 kV-os szabadvezetékre csatlakozik.
Lsd: Napelempark transzformátor körzetek c. tervlap
A napelemparkra vonatkozó korlátozó tényezőket A telepítésre vonatkozó korlátozási elemek c.
tervlap ábrázolja.
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2. Tájrendezési és zöldfelületi javaslatok
2.1. Táj- és természetvédelem
Az OTrT övezeti közül a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti az
1. sz. fejlesztéssel érintett területet. Ezt figyelembe véve javasolt a helyi építési szabályzatban
meghatározni a tervezett fejlesztések során elhelyezésre kerülő építmények tájba illesztését. A
tájkép megőrzése szempontjából javasolt a napelem-parkhoz kapcsolódó közmű létesítmények
felszín alatti elhelyezésének megoldása.
A területet északról és délről erdőterületek határolják, a település központi beépített
frekventált területeitől távol helyezkedik el, így a terület feltáruló látványa a központi
településképet, a napelempark megvalósulása után sem befolyásolja nagymértékben.
Nyírespuszta és Nagytárkánypuszta azonban a tervezési terület környezetében helyezkedik el,
továbbá a területet érinti az említett tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete, így javasolt a telekhatárok mentén egy 20 m széles növénysáv kialakítása, mely
képes a megjelenő építmények által okozott negatív tájképi-vizuális hatásokat ellensúlyozni.
A területet érintő ökológiai hálózat pufferterületein azonban egy mesterséges növénytelepítés
helyett javasolt a természetes növényállomány megtartása, az ökológiai értékek védelme,
érdekében.
A tervezési terület nem érintett természetvédelmi oltalom alatt álló területtel, illetve ökológiai
hálózatba tartozó magterülettel, ökológiai folyosóval. Az 1. fejlesztési területen azonban a
Napelem-park telepítésekor nagy számban elhelyezett napelemek esetében figyelembe kell
venni a fénytörésből származó esetleges zavaró hatásokat. A napelemeken megcsillanó fény
konfliktus forrást jelenthet a szomszédos területeken lévő, eltérő területhasználatok,
természeti környezet élővilága számára, így ennek csökkentéséről gondoskodni kell. A zavaró
hatások mérséklése céljából a fenn említett javasolt többszintes növényállomány alkalmazása
jelent megoldást.
2.2. Biológiai aktivitásérték változása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
meghatározott biológiai aktivitás értékét a területek biológiai aktivitási értékének számításáról
szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint kell számítani. Az Étv. 8.§ (2) b) bekezdésében
megfogalmazott előírások szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg
a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás
értékéhez képest nem csökkenhet.”
A tervezett változás nem eredményez új beépítésre szánt terület kijelölését, így a biológiai
aktivitásérték nem változik, számítása nem szükséges.
2.3. Zöldfelületi javaslatok
A fenti fejezetekben a zavaró hatások mérséklése céljából javasolt többszintes
növényállományt fa és cserje sáv telepítésével szükséges kialakítani. A növénysáv
szélességének a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának előírása szerint minimum 20 méternek kell lennie. A rálátás zavartalansága
céljából a telepítést a tervezett létesítmény körül, az ingatlan határon kell megvalósítani. A
telepítés során figyelemmel kell lenni a meglévő közművekre, légvezetékekre is.
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Növénytelepítésekkor az adott tájra jellemző, őshonos fajok alkalmazandók. Fontos szempont,
hogy extenzíven fenntartható, az élőhelyi adottságoknak megfelelő környezettűrő növények
kerüljenek telepítésre. Törekedni kell a természetszerű megjelenésre, melyet cserjék és fák
alkalmazásával és többféle növényfaj, -fajta alkalmazásával lehet elérni. Így a homogén
fatelepítés helyett egy természetszerű erdősáv alakítható ki.
3. Környezetvédelmi javaslatok
3.1. Levegő-tisztaság védelem
A területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető,
üzemeltethető,
amelynek
légszennyezőanyag-kibocsátása
a
mindenkor
hatályos
jogszabályokban előírt határértéket nem lépi túl. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű
terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezést okoz.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet és a légszennyezettségi
határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell
alkalmazni.
A gazdasági területen védelmi jellegű fatelepítés javasolható a telekhatárokon. Védőfásítások
és út menti fasor telepítésénél előnyben kell részesíteni a környezettűrő, honos fajokat.
A tervezett beruházás ütemezett megvalósulása a 0492 hrsz-ú úton jelentős mértékű
többletforgalmat nem generál, és az új funkció sem érzékeny a már meglévő közlekedésből
származó levegőterhelésre. Mindezek ellenére a kedvezőbb levegőminőség eléréséhez
szükséges a zöldfelületek fejlesztése, mellyel a terület kondicionáló és mikroklimatikus hatása
tovább fokozható. A telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől (különösen a
parlagfűtől) való megóvása a tulajdonosok kötelessége.
3.2. Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme
A tervezési területen jelenlegi vagy múltbéli tevékenységből adódó talajt vagy talajvizet érintő
jelentősebb terhelés nem feltételezhető. Ennek ellenére a területen a tereprendezések és
építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati eredmények
alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének a módja. Területfeltöltések során csak
szennyezetlen talaj használható.
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében
a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok (jelenleg a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet)
előírásait be kell tartani. Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a víz és a
talaj határérték feletti károsodását okozhatja.
A talaj és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a talaj állapotát
veszélyetető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. Az így
összegyűjtött csapadékvizek kizárólag hordalékfogó és olajfogó műtárgyon keresztül
vezethetők el.
A területen építmények elhelyezésének a feltétele a keletkező szennyvizek közcsatornába
történő vezetése. Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a
közcsatornába, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell. Építési tevékenység megkezdését
megelőzően gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, összegyűjtéséről,
deponálásáról és újrahasznosításáról. Lehetséges mértékig helyben kell a letermelt humuszos
termőréteget felhasználni.
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Felszínmozgások által érintett területek esetében ellenőrizni szükséges, hogy van-e olyan
lencse, ahol a főmozgások még nem zajlottak le. A főmozgások ott nem játszódtak le, ahol a
leművelt lencse fölött a felszínen eddig nem alakult ki mély süllyedési horpa. A főmozgások
előtti lencséknél külön vizsgálatot kell végezni az esetleges elkerítés szükségességének
indokoltságára.
A fejlesztés megvalósítása során a talajszennyezés kockázata, mind a létesítés, mind az
üzemeltetés során a hatályos, vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával
megelőzhető.
3.3 Zaj- és rezgésterhelés
Üzemi zaj
Zajt, illetve rezgést kibocsátó új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát egyéb helyhez
kötött külső zajforrást, csak olyan módon lehet létesíteni, üzembe helyezni, hogy az a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM – együttes rendeletben megállapított zaj és rezgésterhelési határértéket ne
haladja meg. A területen új üzemi zajforrás létesítése csak a határérték teljesülését biztosító
zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető. Üzemi jellegű zajkibocsátások tekintetében
megfelelő technológiák alkalmazásával, a hatályos jogszabályokban meghatározott zaj és
rezgésterhelési határértékek betartásával, üzemi eredetű zaj nem jelenthet konfliktusforrást.
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
Zajtól védendő terület
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek közül
az oktatási létesítmények területei, a temetők, a
zöldterület

50

40

Közlekedési zaj
A fejlesztés forgalomnövelő hatásából eredő zaj- és rezgésterhelés a meglévő állapotokhoz
képest számottevő növekedést nem okoz.
Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak
esetén új védendő terület kijelölésekor a 27/2008- (XII.3.) KvVM-EÜM – a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének
határértékeinek kell teljesülniük.
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A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB)

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű),
különleges területek közül
az oktatási létesítmények
területei, a temetők, a
zöldterület

Kiszolgáló úttól;
lakóúttól
származó zajra

nappal
6-22
óra

éjjel
6-22
óra

55

45

országos közúthálózatba
országos közúthálózatba
tartozó gyorsforgalmi utaktól
tartozó mellékutaktól, a
és főutaktól, a települési önk.
település tulajdonában lévő
tulajdonában lévő belterületi
gyűjtő utaktól és
gyorsforgalmi utaktól, első- és
külterületi közutaktól, a
másodrendű főutaktól, az
vasúti mellékvonaltól és
autóbusz pályaudvartól, a
pályaudvarától, a
vasúti fővonaltól és a
repülőtértől, a nem
pályaudvarától, a
nyilvános fel- és
repülőtértől, és a nem
leszállóhelyektől származó
nyilvános fel- és
zajra
leszállóhelytől származó zajra

nappal

éjjel

nappal

éjjel

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

60

50

65

55

(3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez)

A tervezett módosítás önmagában csak kis mértékben generál zajterhelés növekedést, mely
azonban várhatóan a megengedett határértéken belül marad. Az övezeti átsorolások során
szigorúbb határértéket megszabó övezeti kijelölés nem történik.
A fejlesztési területektől a település nagyobb forgalmat bonyolító útjai távol haladnak, eszerint
a közlekedés tekintetében számottevő zajterheléssel nem kell számolni. Kötöttpályás
kapcsolata nincs Csabrendeknek, így kötöttpályás közlekedés okozta zajterheléssel sem kell
számolni a területen.
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj
A területen az építkezések okozta időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre vonatkozólag
az alábbi határértékek érvényesek:
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen:

Sors
zám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási
létesítmények területei, a temetők, a
zöldterület

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*(dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy
1 hónap felett 1
1 évnél több
kevesebb
évig
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22
22-06
06-22
22-06
06-22
22-06
óra
óra
óra
óra
óra
óra

65

50

60

45

55

40

(2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez)
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3.4. Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényt, betartva annak a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos
előírásait. A tervezett beruházás során keletkező építési törmelék kezelése külön figyelmet
igényel. A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő
anyagok felhasználásával történhetnek.
Veszélyes hulladék keletkezésével járó tevékenységek közül, csak a kis mennyiségben
keletkező szolgáltató jellegű tevékenységek engedélyezhetők. A keletkező veszélyes hulladékot
közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését kizáró, elkülönített
zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. Idegen veszélyes hulladék nem tárolható és nem
kezelhető. A veszélyes hulladékok kezelése során a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok (jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.
3.5. Egyéb környezetvédelmi javaslatok
A hosszútávon fenntartható fejlődést szolgáló korszerű környezetvédelem és
energiagazdálkodás egyik legfontosabb eleme a megújuló energiaforrások minél szélesebb
körű felhasználása.
A település természeti adottságai alapján részint alkalmas, ugyanakkor támogatható is a
megújuló energiahordozók hasznosítása. Az ökológiai szemlélet a természet és az épített
környezettel való gazdálkodást a védelem, a hasznosítás és a fejlesztés egységeként kezeli, és a
megújuló, megújítható forrásokra koncentrál, melynek során a helyi energiaszükségletre helyi
megújuló források, technológiák kerülnek felhasználásra.
A környezetkímélő, megújuló energiaforrások közül a napenergia a legismertebb és
legkézenfekvőbb. Az egyértelműen környezetbarát energia visszanyerési mód pedig a napelem,
melyet leggyakrabban villamos energia termelésre használnak fel.
4. Közlekedési javaslatok
4.1. Közúti közlekedéshálózati javaslat
A tervezett módosítás nem tartalmazza a közúti közlekedéshálózat fejlesztését.
A változtatások hatására bekövetkező forgalomnövekedést a két fejlesztési területet határoló
0442/4 hrsz.-ú út, valamint az ennek a forgalmát is elvezető 7321 sz. országos mellékút is
képesek elvezetni, így a fejlesztéssel érintett terület övezeti módosításával együtt járó
beruházás megvalósulása sem okozza a jövőben az utak bővítésének a szükségességét.
A konkrét tervezés során figyelembe kell venni a 1988. évi I. törvényt a közúti
közlekedésről:
„42/A § A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, tovább egyéb
szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési
és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá
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a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy
kivágásához,”
4.2. Közúti közösségi közlekedés
Mindkét fejlesztési terület tömegközlekedési kapcsolata megfelelő, így további járat, illetve
megálló bevezetésére nincsen szükség.
4.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedési javaslat
A tervezett módosítások érdemben nem növelik a gyalogos és kerékpáros forgalmat. A
fejlesztési területeken belül felfestett kerékpársáv nem található. A kerékpáros forgalom
lebonyolítása a meglévő közúti útburkolatokon történik. A meglévő közúti burkolatok a
kerékpáros forgalmat biztonságosan képesek lebonyolítani.
4.4. Parkolási javaslat
A szabályozási terv területén belül közterületi parkoló felületek nincsenek. A telken belüli
parkolás esetében minden esetben az OTÉK 4. sz. melléklete szerinti minimális parkoló (mind
gépjármű, mind kerékpár) kiépítése szükséges.
A lakóépületek esetében a parkolást mindenképp telken belül, az előkert igénybevétele nélkül,
lehetőleg fedett módon szükséges megoldani.
5. Közművesítési javaslatok
1. Fejlesztési terület
Az E-on tájékoztatása alapján a tervezett 12 MVA teljesítményű napelempark kiserőmű
csatlakoztatható a kiserőmű telephelyéhez közeli csatlakozási ponton, a Sümeg – Ajka 132 kVos szabadvezetékre felhasítással létesítendő, napelempark 132/22 kV-os transzformátor
állomásának üzembe helyezése után. A hálózati csatlakozást úgy kell kialakítani, hogy a
hálózati feszültség eltűnése esetén a kiserőműnek le kell válnia a hálózatról.
A napelemes kiserőművel kapcsolatos beruházás során tervezett transzformátor főbb adatai:
BK005XL 1,6 MVA betonházas kompakt transzformátorállomás:
 1 db légszigetelésű terheléskapcsolóval, kézi hajtással, 1 db 1600 kVA-es Siemens
transzformátor, 1 db ES-TD 2500A-es KIF elosztó, 2500A-es motoros hajtással, 15 db NH2
leágazással, 1 klt túlfeszkorlátozó KIF oldalon, 1 klt túlfeszkorlátozó KÖF oldalon.
 A beépítendő olajtranszformátor megfelel az Európai Unió „Kis, közepes és nagy
teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére” vonatkozó 548/2014/EU
számú rendeletének.
Tájképvédelmi szempontok alapján javasolt, hogy a napelempark kapcsolódó közmű
létesítményei és egyéb vonalas infrastruktúrái felszín alatt helyezendőek el, a napelemek
hálózatra kötése a tájképvédelmi területen belül légkábellel nem javasolt.
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2. Fejlesztési terület
A módosítások többlet közműigénnyel nem járnak. Az esetleges kismértékű többletet a
jelenlegi közműhálózat is képes ellátni. Emiatt részletes szakági javaslatokra nincsen szükség.
A Nyírespuszta belterületbe vonását érintő módosítások révén lehetővé válik a terület
szennyvízcsatorna hálózatának kiépítését érintő fejlesztések megvalósulása.

6. Gazdasági területek településképi tárgyú előírásai
A vizsgálati fejezetben ismertetett bekezdés pontosításának jogszabályi akadálya nincs.
„(6) Tető héjalásnál –a Gksz, Gip és Gip-e építési övezetek, valamint kiegészítő rendetetésű épületek
kivételével- hullámpala, hullámlemez, trapézlemez, műanyaglemez nem alkalmazható.
Tetőfedés színei csak az alábbiak lehetnek: antracit,- és grafit szürke, barna, vörös, bordó, natúr,
kerámia sárga és ezen színek árnyalatai, kombinációi. A tetőfedésnél harsány, rikító színek nem
alkalmazhatók.”

7. Törvényességi észrevételek
1. Az Ör. nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet
(a továbbiakban:Jszr.) 41.§(3) bekezdés a) pontjában meghatározott, az alcímek
megjelölésére vonatkozó szabályoknak.
A hivatkozott jogszabályi helynek megfelelően az alcímek sorszámozása megtörtént.
2. Az Ör 1.§(1) bekezdése (Ör területi hatálya) sérti a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.
törvény 6.§(3) bekezdését.
6.§
„(3) A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. § (1a) és (1b)
bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az
az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.”
5.§
„(1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő‐testülete,
társulás esetén ‐ ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat‐ és
hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed ‐ az
önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy
ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő‐
testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi
önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.
(1b) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő‐testülete, társult
képviselő‐testület esetén ‐ ha az adott ügy szabályozásáról az egyes települések
képviselő‐testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint nem önállóan
dönt ‐ az önkormányzati rendelet megalkotására a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat jogosult a társult képviselő‐testület döntésének megfelelően.”
A fenti jogszabályi helyi hivatkozás szerint a jogszabály területi hatályáról szóló
rendelkezésnek helye van a rendeletben. Apróbb pontosítást azonban javaslunk, mely
szerint a mellékletekre való hivatkozást az (1) bekezdésből törlésre kerül.
3. A pontok jelölése –döntő többségében‐ a Jszr. 48.§(1) és (2) bekezdésével ellentétes. Az
Ör 18.§(4) bekezdésében az alponton belül további alpontokat állapít meg, mely
ellentétes a Jszr 48.§(6) bekezdésében foglaltakkal. A „Záró rendelkezések” jelölése
nem felel meg a Jszr. 39.§(3) bekezdésében foglaltaknak.
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(1) A pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból képzett
arab sorszámokkal jelölhetőek meg.
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került és a pontok a
latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból képzett arab
sorszámokkal kerültek megjelölésre.
(2) Több mint tizenöt elemű felsorolást csak pozitív egész számokból képzett arab
sorszámokkal lehet megjelölni.”
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került és a több mint
tizenöt elemű felsorolás csak pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal
került megjelölésre.
„48.§
(6) Az alponton belül további alpontok nem állapíthatók meg.”
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került.
„39.§
(3) Ha a jogszabály tervezetében a rész a legmagasabb szintű szerkezeti egység, az utolsó
rész címe: „Záró rendelkezések”.
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került.
4. Az Ör.17.§(1) bekezdése, 18.§(4) bekezdés a) pontja 40.§(3) bekezdés c) pontja és a
64.§(5) bekezdése szakhatósági állásfoglalásának beszerzésére, véleményének
megkérésére vonatkoznak. E rendelkezések nem tartalmazhatnak az Ör. szabályozási
tárgykörébe, az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló312/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12.§-ába és a 6. mellékletébe ütközik.
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került.
5. Az Ör. 34.§(1) bekezdése a használatbavételi engedélymegadhatóságára vonatkozó
megkötéseket tartalmaz. Mivel az építési használatbavételi engedélyhez kötött
tevékenységek körét, a kérelmek tartalmára vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet
állapítja meg, a felsorolt rendelkezés jogszabálysértő.
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely törlésre került.
6. Az Ör. 39.§(1) bekezdése a tervdokumentáció tartalmára vonatkozó megkötéseket
tartalmaz. E szabályok ellentétben állnak az épített környezet alakításról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34.§(1) bekezdésében, 36. és 38.§-ában, valamint a
Korm. rendelet 18. és 72.§-ában foglaltaknak.
A helyi rendelet a hivatkozott jogszabályi hely szerint javításra került.

Budapest, 2016. december hó
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Fejér Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály, Építésügyi Osztály
Állami Főépítészi Iroda
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
L:8002 Székesfehérvár, Pf.: 137
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
L.: 8001 Székesfehérvár, Pf.:281
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 31.
L.:8201 Veszprém Pf.:403
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
L.:8229 Csopak, Pf.: 23.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége
Útügyi Osztály
8200 Veszprém, Kádártai utca 33.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
L.:8210 Veszprém Pf.:1000
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Sümegi Járási Hivatal
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-16.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
L.:8210 Veszprém Pf.: 1122
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
8200 Veszprém, Budapest u. 2.
L.:8210 Veszprém, Pf.: 1098
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.
Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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Szomszédos települések
16.

Sümeg Város Főépítésze
8330 Sümeg, Béke tér 7.
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Tájékoztatás
Intézmény

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nyírád Község Önkormányzata
8454 Nyírád, Szabadság u.3.
Káptalanfa Község Önkormányzata
8471 Káptalanfa, Rákóczi u.5.
Gyepükaján Község Önkormányzata
8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8.
Szentimrefalva Község Önkormányzata
8475 Szentimrefalva Petőfi u. 109
Veszprémgalsa Község Önkormányzata
8475 Veszprémgalsa Rákóczi u. 22.
Hosztót Község Önkormányzata
8475 Hosztót, Jókai u. 63.
Gógánfa Község Önkormányzata
8346 Gógánfa, Deák F.u.23.
Zalagyömörő Község Önkormányzata
8349 Zalagyömörő Fő u. 2.
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A partnerségi rendeletben foglaltak szerint

