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Maglód, ……………

Margruber János
jegyző
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Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 17/2003.(IX.1.)Kt., a 31/2004.(IX.27.)Kt., a 32/2004. (X.29.)Kt., az
5/2005.(II.14.)Kt., a 13/2005.(V.30.)Kt., az 1/2006.(I.30.)Kt., a 7/2006.(III.31.) Kt., a 12/2006.(IV.24.)Kt., a
3/2008.( II.15.)Kt., a 13/2008.(VIII.28.)Kt., a 16/2009.(XI.6.)Kt., a 18/2009.(XII.11.)Kt.., a 7/2010.(IV.30.)Kt, a
24/2010. (XI.26.), 16/2011. (X.21.), a 14/2012. (VI.22.), 26/2012. (XII.27.) önkormányzati rendeletekkel,
20/2011. (X.21.), 16/2013. (VI.28., ), valamint a 34/2013. (XII.20.) , 9/2014. (VII.02.) és a 11/2014. (VIII.26.)
önkormányzati rendelettel. A 20/2011. (VI.27.) és a 16/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályba
lépésének feltételéül szolgáló Országúti dűlőre vonatkozó településrendezési szerződést 2013. november 28án kötötték meg. (20/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés, valamint a 16/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés). A 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének
feltételéül szolgáló jelzálog bejegyzések 2013. december 4-i dátummal megtörténtek. (34/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés.)
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MAGLÓD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete
a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról2
(HÉSZ)
Maglód nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi
LXXVIII. tv. 7. §-ának (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében megalkotja Maglód Helyi
Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, jóváhagyja a Szabályozási terveket, és elrendeli azok együttes
alkalmazását.
I. FEJE ZET
ÁLTALÁNOS RENDELKE ZÉSEK
A rendelet hatálya3
1. §.
(1) 4 A rendelet hatálya Maglód nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki. A (2) bekezdés d)i)5 pontjaiban felsorolt területrészeken a HÉSZ előírásait és az adott területrészre vonatkozó
szabályozási terveket együttesen kell alkalmazni.
F

F

(2) A HÉSZ mellékletei:
a) Ö-1: Belterületi övezeti tervlap a Sallai utca - Fő utca - Bajcsy Zs. utca - Mendel K. utca által
határolt terület kivételével 6 (M=1:4000),
7
a2) Ö-2: Külterületi övezeti tervlap (M= 1: 10 000)8
F

F

F

F

2

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 17/2003.(IX.1.)Kt., a 31/2004.(IX.27.)Kt., a 32/2004. (X.29.)Kt., az
5/2005.(II.14.)Kt., a 13/2005.(V.30.)Kt., az 1/2006.(I.30.)Kt., a 7/2006.(III.31.) Kt., a 12/2006.(IV.24.)Kt., a
3/2008.( II.15.)Kt., a 13/2008.(VIII.28.)Kt., a 16/2009.(XI.6.)Kt., a 18/2009.(XII.11.)Kt.., a 7/2010.(IV.30.)Kt, a
24/2010. (XI.26.), 16/2011. (X.21.), a 14/2012. (VI.22.), 26/2012. (XII.27.) önkormányzati rendeletekkel,
20/2011. (X.21.), 16/2013. (VI.28., ), valamint a 34/2013. (XII.20.) , 9/2014. (VII.02.) és a 11/2014. (VIII.26.)
önkormányzati rendelettel. A 20/2011. (VI.27.) és a 16/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályba
lépésének feltételéül szolgáló Országúti dűlőre vonatkozó településrendezési szerződést 2013. november 28án kötötték meg. (20/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés, valamint a 16/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés). A 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének
feltételéül szolgáló jelzálog bejegyzések 2013. december 4-i dátummal megtörténtek. (34/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés.)
3
A 16/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következőkről rendelkezik.
2. § (1) E rendelet 1. számú melléklete, a jelen hatályba léptető rendelkezés szerinti területi hatályában
módosított, a 24/2010.(XI.26.)Kt. rendelettel elfogadott Szabályozási Tervlap.
(2)Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete eláll a 24/2010.(XI.26.)Kt. rendelet 0171/52 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó módosítási szándékától.
A 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet a 16/2011. (VI.17.) rendelet 1. §-a értelmében 2011. július 17-én lépett
hatályba, a rendelkezéseit a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni.
4

Második mondatot beiktatta a 13/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályos 2005. június 1.
Módosította a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. június 23-tól.
6
Módosította a 32/2004.(X.29.Kt rendelet, hatályos: 2004. november 1.
7
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. február 15-től.
5
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b) az SZT-1, SZT-2 és SZT-3 jelű szabályozási tervek,
d) 9 Kopaszhely szabályozási terve,
e) 10 Országúti dűlő szabályozási terve és az I. ütemre vonatkozó SZT-6 jelű módosítása11
F

F

F

F

f) Maglód Községközpont (Sallai utca - Fő utca - Bajcsy Zs. utca - Mendel K. utca által határolt terület)
szabályozási terveF12

g) a Klenovai dűlő szabályozási terve 13 ,
h) Öregszőlő szabályozási terve (31. sz. főút - Mendel K. utca - Kepler J. utca és a
településszerkezeti terven jelölt gyüjtőút által határolt terület),
i) a Liszt F. utca - Árpád vezér u. - a 3357 hrsz.-ú ingatlan - vasút által határolt terület szabályozási
terve
14
j) a Homoki zsellér területre készült SZT-4 jelű szabályozási terv,
k) 15 A Rovina-dűlő területre készült SZT-5 jelű szabályozási terv,16
l) 17 Maglód Város: Jászberényi út - 087/1 s.h.-ú út - 4059 hrsz.-ú út - 4043 hrsz.-ú út - szabályozási
terven szereplő tervezett utak és közparkok, valamint a 4051 és 4036 hrsz-ú utak által határolt terület
(Országúti dűlő felülvizsgálat: I. ütem) SZT-6 jelű szabályozási tervlapja.
(3) A HÉSZ függelékei:
a) F-1: A HÉSZ-hez kapcsolódó egyéb hatályos önkormányzati rendeletek listája,
b) F-2: A helyi védelem alatt álló művi és természeti értékek listája
c) F-3: Tilalmakkal érintett ingatlanok listája,
d) F-4: Elővásárlási joggal érintett ingatlanok listája,
e) F-5: Kisajátítandó ingatlanok listája,
f) F-6: Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok listája,
g) F-7: Útépítési és közművesítési hozzájárulásra kötelezett ingatlanok listája,
h) F-8: Településrendezési kötelezéssel érintett ingatlanok listája,
(4) Az Övezeti tervlapokon az "érvényes szabályozási terv határa" jellel lehatárolt és az "ÉSZT" jellel
megjelölt területekre vonatkozóan az egyes területekre korábban jóváhagyott és az övezeti
tervlapokon feltüntetett szabályozási tervek előírásait kell alkalmazni.
(5) A HÉSZ-szel együtt jóváhagyott szabályozási tervek:
a) SZT-1: Az Ecseri út - Sugár út - Nap utca által határolt tömb szabályozási terve,
b) SZT-2: A Sugár út és a 061 hrsz. út között fekvő területnek, a 675-694 hrsz.-ú telkekre vonatkozó
szabályozási terve,
c) SZT-3: A Wodiáner ipari park szabályozási tervének módosítása.
F

F

F

F

(6) 18 A HÉSZ módosításával együtt jóváhagyott szabályozási terv:
a) Maglód Községközpont (Sallai utca - Fő utca - Bajcsy Zs. utca - Mendel K. utca által határolt
terület) szabályozási terve,
b) Klenovai dűlő szabályozási terve,
c) Liszt F. utca - Árpád vezér u. - a 3357 hrsz.-ú ingatlan - vasút által határolt terület szabályozási
terve.
d) 19 Kopaszhegy és környéke területre vonatkozó Szabályozási Terv.
F

F

F

8

F

A 24/2010. (XI.26.) önkormányzati rendel.et 1. §-a szerint a Ö-2 sz. Külterületi Övezeti Tervlap, a Rovinadűlő területet érintően hatályát veszti 2011. július 17-től.
9
Beiktatta a 13/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályos 2005. június 1.
10
Módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
11
A 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Országúti dűlő szabályozási
terve a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet területi hatályára vonatkozóan hatályát vesztette 2014.
december 4-től.
12
Módosította a 32/2004.(X.29.Kt rendelet, hatályos: 2004. november 1.
13
Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
14
Kiegészítette a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályos 2006. május 1.
15
Módosította a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. június 23-tól.
16
Módosítva a 26/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a által. Hatályos 2012. december 28-tól.
17
Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a által. Hatályos 2013. december 4-től.
18
Kiegészítette az 1/2006.(I.30.)Kt rendelet, hatályos: 2006. február 1.
19
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2008. február 15-től.
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(7)20 Az építési övezetekben meghatározott szintterületi mutató érték az az összes bruttó
szintterület és a telekterület hányadosa.
Belterületbe vonás
2. §.
A Képviselőtestület
(1) A tervezett belterületi határvonalat a szabályozási tervlapok szerint állapítja meg.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével az érintett külterületi ingatlanok az igénybevétel igényének
felmerülésekor, a képviselőtestület egyedi határozata alapján vonhatók belterületbe.
(3) A tervezett lakóterületek esetében a fejlesztési területekre készülő szabályozási terv hatályba
lépésének feltétele az adott terület belterületté nyilvánítása.
(4) 21 Kopaszhegy és környéke területre vonatkozó Szabályozási Terv szerinti terület belterületbe
vonása szükséges. A belterületbe vonást ütemezetten, a felmerült tényleges igények szerint kell
végrehajtani, a termőföld mennyiségi védelmét szem előtt tartva kell végrehajtani.
F

F

(5)22 Építési övezetben magánút céljára minimum 12,0 méter, vagy a szabályozási terven jelölt,
ettől nagyobb szélességű telek alakítható ki a közutak műszaki előírásaira vonatkozó szabványok
betartása mellett.
(6)23 Építési övezetben magánút csak közhasználat céljára megnyitottan, el nem keríthető módon
kerülhet kialakításra.
Terület felhasználás
3. §.
(1) A terület felhasználás kötelező szabályozási elemei:
a) az övezeti lapokon:

a belterület határa;

a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület határa;

övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa;

érvényes szabályozási terv határa;

a HÉSZ-szel együtt jóváhagyott szabályozási terv jele és határa;

elővásárlási joggal terhelt terület határa;

telekalakítási és építési tilalommal terhelt terület határa;

védőterületek, védőtávolságok, védősávok;

műemlék jele és a műemléki környezet határa;

nyilvántartott régészeti lelőhely határa;

természeti terület határa;

országos jelentőségű természetvédelmi terület - tájvédelmi körzet - tervezett határa.
b) A szabályozási terveken:

a jelenlegi és a tervezett belterület határa;

a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület határa;

szabályozási vonal;

építési vonal;

megszüntető jel;

övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa;

védőterületek, védőtávolságok, védősávok;

közigazgatási határ. 24

Beültetési kötelezettség25
F

20

Kiegészítette a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
22
Kiegészítve a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
23
Kiegészítve a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
24
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2008. február 15-től.
25
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
4
21
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Régészeti érdekű terület26



Közhasználat céljára átadható terület helye és határa27



Korlátozással beépíthető terület28




Hatályos: 2014. augusztus 27-től

Távlati közlekedésfejlesztési célra fenntartott terület29
meglévő, megtartandó többszintes növényállomány helye.30

(2) 31 A Kopaszhegy és környéke területre vonatkozó Szabályozási Terv vonatkozásában a 3. §-ban nem
említett elemek tájékoztató jellegűek, ezért azok a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók a
települési főépítész egyetértésével.
F

F

(3)32 A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:
a) a 31. sz. főút: külterületi szakasza K.IV.A településen áthaladó belterületi szakasza B.IV.b.
b) Kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.d.
c) külterületi mellékút, egyéb közút: K.VIII.B.
II. FEJEZET
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI
4. §.
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel együtt
kell alkalmazni.
(2) A sajátos jogintézmények egyes fajtáival/típusával érintett ingatlanok listáját e rendelet F-2 - F-8 sz.
függelékei tartalmazzák.
(3)33A Gksz-5 és Gksz-6 jelű építési övezetben az építési telkek további beépítésének műszaki feltételei:
a) Maglód szennyvíztisztító telepének megépülése, üzembe helyezése;
b) Szennyvíz-, zárt csapadékvíz csatorna, ivóvízvezeték, valamint gáz- és elektromos gerinchálózatok
kiépítése az építési övezet telkein létesülő építmények ellátásához>
c) A szabályozási tervlapon jelölt csomóponti fejlesztés megvalósítása, a szükséges kanyarodó és
gyorsító sávokkal;
d) Gyűjtő- és kiszolgáló utak telekalakítása;
e) Az SZ-5 jelű szabályozási tervlapon (Rovina dűlő) jelölt helyen és méretben véderdő (Ev),
gyümölcsös (Má-gy) ültetése.

Elvi építési engedélyezés
5. §.
(1) A műemlékek műemléki környezetében, a H1 jellel lehatárolt területen belül a helyi értékvédelmi
vizsgálat és a helyi értékvédelmi rendelet elkészültéig, valamint a helyi értékvédelmi rendelet
megalkotása és hatályba lépése után a helyi értékvédelmi területen lévő telkek esetében az
építésengedélyezési eljárásban az építési engedélyezési eljárást megelőzően a településképi

26

Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
27
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
28
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
29
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
30
Kiegészítette a 20/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. november 28-tól.
31
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. február 15-től.
32
Kiegészítve a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
33
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
5
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követelmények és a műszaki kialakíthatóság előzetes tisztázása érdekében elvi építési engedélyt
kell beszerezni.
(2) Az elvi építési engedélykérelemhez mellékletként csatolni kell a meglévő és tervezett állapotra
vonatkozóan a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telekre kiterjedő
utcaképet az építmények tömegvázlatával és színtervével együtt, értékelhető módon bemutatva,
M=1:200 méretarányban.
Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai
6. §.
(1) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.)KTM rendelet 9. §. (1) bek. j) pontjának
felhatalmazása alapján az engedélyköteles építési munkák köre bővül, engedélykötelessé válik:
a) a műemlékek műemléki környezetének, valamint a helyi védelem alatt álló településrészek
területén az épületek közterületek felöl látható homlokzatainak nem szerkezeti jellegű
megváltoztatása (színezés, festett vagy plasztikus díszítés, tetőfedés anyaga, homlokzati
nyílászárók cseréje, illetve átalakítása);
b) az utcai telekhatáron lévő kerítés átalakítása, közterület felé új kapubehajtó létesítése, valamint
meglévő kapubehajtó áthelyezése és átalakítása;
c) 0,5 m2-nél nagyobb hirdető berendezés létesítése;
d) lakókocsi, konténer illetve sátor elhelyezése a 8. §. (12) bekezdésében megfogalmazott előírások
figyelembe vételével;
e) utcabútorok elhelyezése.
(2) Az a He1 jellel lehatárolt területen belül a helyi értékvédelmi vizsgálat és a helyi értékvédelmi
rendelet elkészültéig az építési engedélyezési eljárás során építési engedélyek elbírálásakor a
települési főépítész véleményét is figyelembe kell venni.
III. FEJEZET
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Telekalakítás
7. §.
(1) A település lakóövezeteiben nyúlványos telek nem alakítható ki.
(2) A település belterületén és külterületén beépítésre szánt ingatlanok esetében telekalakítás csak úgy
lehetséges, ha a telekalakítás során keletkező telkek mindegyike közterületről megközelíthető. 34
(3) A település belterületén csak az adott övezetben előírt minimális telekszélességet vagy az ott
jellemzően kialakult telekszélességet elérő méretű közterületi kapcsolattal rendelkező telekre adható
ki építési engedély. Magánúttal feltárt belterületi telekre építési engedély nem adható. 35
(4) Ha a telekalakítás a hatályos településrendezési tervek változtatását igényli, akkor a terv módosítását
az Étv. 9. §-ában szabályozott eljárással kell elvégezni.
(5) A szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy használati mód
változás esetén, az építésengedélyezés előtt, a telekalakítást el kell végezni.
36
(6) Liszt F. utca - Árpád vezér u. - a 3357 hrsz.-ú ingatlan - vasút által határolt terület szabályozási
terve.
F

F

F

F

Általános építési előírások
8. §.
(1) A már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (állagmegóvás, felújítás engedélyezhető), de új
építési munka már csak a HÉSZ előírásainak betartásával végezhető.
(2) A kialakult, építési joggal rendelkező telek építési jogosultsága a telek nagyságától függetlenül
fennáll. Ez a jog csak építési tilalommal szüntethető meg.

34

Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
36
Beiktatta az 1/2006.(I.30.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. február 1.
35
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(3) Építési engedély kiadása előtt a vízgazdálkodási övezetekkel szomszédos, illetve az azok 50 méteres
védőtávolságán belül elhelyezkedő ingatlanokon tervezett beruházások esetén részletes
talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét. Az adott telekre
vonatkozó beruházáshoz be kell szerezni a vízügyi szakhatóság hozzájárulását is. 37
(4) Az épületek melletti feltöltés, illetve bevágás (támfal alkalmazása nélkül, csak rézsűvel) legfeljebb
1,5 m lehet.
38
(5) A kötelező előkertek mélységét az adott építési övezetekre vonatkozó előírások betartásával,
illetve az övezeti előírások hiányában az adott építési telek környezetében kialakult beépítésnek
megfelelően esetileg kell meghatározni. A település területén - az Lf-3 övezet kivételével - az
előkert határa egyben építési vonal is. Az új épületek utca felöli homlokzata hosszának legalább 50
%-a kötelezően az építési vonalra kell kerüljön. A 39 rendelkezést nem kell alkalmazni a Klenovai
dűlő SZ-vel érintett újonnan kialakított telkeinek beépítésekor.
(6) Az OTÉK 14. §. (2) bekezdésében felsorolt épületek, építmények önállóan is elhelyezhetők azzal a
kikötéssel, hogy a település lakó-, vegyes és különleges övezeteiben
a) épületasztalos műhely,
b) szerkezeti lakatos műhely,
c) állattartó építmény,
d) mezőgazdasági funkciójú építmény,
e) kőmegmunkáló műhely, valamint
f) hulladékgyűjtő telep
önmagában nem építhető.
(7) A település területén bitumenes hullámlemez tetőhéjazatként nem alkalmazható.
(8) A település belterületén az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának építési szándéka vagy
hatósági kötelezés esetén - az OTÉK 44. §-ában foglaltak figyelembevételével - az oldalkerítést
azon a telekhatáron kell megépíteni és fenntartani, amelyhez az építési hely csatlakozik. 40
(9) 41 A településkép, a település zöldfelületi rendszerének és növényállományának megóvása
érdekében:
a) a település beépítésre szánt területein és közcélú zöldfelületein (parkok, erdők, fasorok) élő fát
kivágni csak fakivágási engedély alapján szabad,
b) az engedélyt a jegyző, illetve az átruházott jogkörben eljáró hatóság, fakivágási terv elbírálása
alapján adhatja ki. Ennek tartozéka a műszaki leírás és számítás, helyszínrajz, a kivágásra kerülő
fák értékelése (fafaj, méret, egészségi állapot), a kivágás okának és a pótlás módjának
ismertetése,
c) ha a jegyző, illetve az átruházott jogkörben eljáró hatóság a fakivágási engedélyben másként nem
rendelkezik, akkor a fapótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogyazok 1 m magasságban
mért törzsátmérőjének összege a kivágott fák törzsátmérőjének összegét legalább 50 %-kal
haladja meg. Amennyiben a pótlandó fák a fakivágás által érintett ingatlanon nem helyezhetők
el, vagy csak részben helyezhetők el hely hiányában vagy egyéb okból, úgy a pótlást az illetékes
hatóság által a fakivágási engedélyben meghatározott egyéb módon kell elvégezni. a pótlás
költsége a fakivágást kezdeményezőt terheli,
d) a fakivágási engedélyre és pótlásra vonatkozó előírások gyümölcsfákra (kivéve diófa,
mandulafa) nem vonatkoznak. Nem vonatkozik továbbá az erdőművelésű területeken erdészeti
üzemterv alapján végzett üzemi fakivágásokra. Itt az újratelepítést az erdészeti üzemtervben
előírtak szerint kell végezni.
42
(10) A település azon területein, amely csatornázatlan, illetve csatornázott, de szennyvíztisztítási
kapacitás hiányában a közműhálózatra nem köthető, ott a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig,
illetve a szennyvíztisztító kapacitás megépítéséig - átmeneti jelleggel -közműpótlóként
engedélyezhető korszerű és szakszerű, ellenőrzötten kivitelezett és üzemeltetett, vízzáró kivitelű
közműpótló berendezés is. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, illetve a szennyvíztisztító
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
Módosította az 1/2006.(I.30.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. február 1.
39
Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2005. március 1.
40
Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
41
Beiktatta az 1/2006.(I.30.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. február 1.
42
Módosította a 7/2006.(III.31.)Kt. rendelet, hatályba lép 2006. április 1.
38
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kapacitás megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. E
kötelezettségnek a kötelezéstől számított egy éven belül eleget kell tenni.
(11) A beépítésre nem szánt területeken a közműellátás tekintetében az OTÉK 33. §-ában rögzített
feltételek teljesítése esetén adható ki építési engedély.
(12) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítményekre akkor adható ki építési és
rendeletetés-megváltoztatási engedély, ha a létesítményben tervezett tevékenység képes betartani az
adott övezetre, építési övezetre a jelen rendeletben előírt környezetvédelmi határértékeket.
(13) Lakókocsi, konténer, illetve sátor közterületen csak közterület-használati engedéllyel helyezhető el,
önálló telek kialakításának kötelezettsége nélkül. Lakótelken, engedély nélkül, legfeljebb egy darab
lakókocsi helyezhető el; telken belül konténer csak engedéllyel és csak ideiglenes jelleggel
helyezhető el; lakótelken, engedély nélkül, legfeljebb egy sátor, legfeljebb két hétig helyezhető el.
Építési telken lakókocsi, konténer, illetve sátor csak az építési hely határvonalán belül, az elő-,
oldal- és hátsókert sérelme nélkül helyezhető el.
(14) Hirdető berendezés elhelyezése és működtetése nem zavarhatja a köz- és közlekedésbiztonságot.
(15) A település közigazgatási területén állattartó építmény engedélyezési eljárásánál az állattartást
szabályozó mindenkori érvényes helyi önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani.
(16) A közterületeket és a közintézményeket úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és
gyermekkocsival is meg lehessen közelíteni.
(17) A település igazgatási területén hírközlést szolgáló antennatornyok - magasságuktól függetlenül csak építési engedéllyel, és csak abban az övezetben, építési övezetben helyezhetők el, ahol azt a
HÉSZ lehetővé teszi. Az építés-engedélyezési eljárásba az érintett szakhatóságot be kell vonni.
Az alábbiakban felsorolt építményeken, területeken hírközlést szolgáló antennatornyot nem szabad
elhelyezni:
a) műemléki épületen és a hozzá tartozó telekterületen,
b) műemléki környezet területén,
c) helyi értékvédelmi területen,
d) helyi védelem alatt álló épületen, építményen,
e) a mindenkori és a tervezett lakóterületeken és annak határától 200 méteren belül,
f) helyi természeti érték, helyi tájérték környezetében,
g) védett természeti területen és
h) „ex lege” (a természetvédelmi törvény értelmében) védett területen.
(18) 43 Valamennyi építési övezetben, övezetben elhelyezhető:
a) vízműgépház,
b) víz- és záportározó,
c) szennyvízátemelő,
d) transzformátorállomás,
e) gáznyomás-szabályozó,
f) önálló épületként kazánház,
g) közművezetékek nyomvonalai,
műtárgyai és építményei.
F

F

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓÖVEZETEK
A falusias lakóövezetek (Lf) általános előírásai
9. §.
(1) 44 A lakóövezetekbe tartozó ingatlanokon az OTÉK 14. §. (2) bekezdésének 1-7. pontjaiban
felsorolt funkcióval, a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az építési telek legkisebb területének
függvényében – legfeljebb az alábbi számú lakás létesíthető:
a) 300 m2- 500 m2-ig: 1 (egy) lakás;
b) 501 m2- 1200 m2-ig: 2 (kettő) lakás;
c) 1200 m2 felett:
3 (három) lakás.
45
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem terjed ki az alábbi területekre:
F

F

F

F

43

Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 4. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
Módosította a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
45
Módosította a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
44
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 Lővéte utca,
 Hargita utca,
 Hargita köz,
 Torockó köz,
 Homoród utca,
 Árpád vezér utca – Liszt Ferenc utca – Szegfű utca – Vasútállomás által határolt terület,
 Wodiáner utca 30.
(3) 46 Az építési övezetben elhelyezhető, az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében felsorolt
melléképítmények közül
a) az a), c), d), m) és n) pontban meghatározott létesítmények a telken belül bárhol elhelyezhetők,
b) a b), e), f), g), h), i), j), k) és l) pontban meghatározott létesítmények pedig csak az építési helyen
belül, és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el.
47
(4)
Az újonnan lakó építési övezetté váló területeken, vagy ha az adott telek környezetében nincs
kialakult beépítés, az előkert mélysége minimum 5 m és maximum 10 m között határozható meg. A
település egyéb, már beépült területein tervezett beépítés esetén az előkert nagysága - ha azt az
övezeti előírások másképp nem szabályozzák - általános esetben 48 5 m. A 49 Klenovai dűlő SZT-vel
érintett területein az előkert mélységét az egyes építési övezetekben előírtak határozzák meg.
50
(5) A beépítési mód a település már kialakult beépítésű területein oldalhatáron álló. Az övezetekben
lévő telkeken az új építményeket az építési hely határvonalainak figyelembevételével lehet
elhelyezni.
Az építési hely határvonalai:
a) beépítési oldalon: a beépítési oldal szerinti telekhatár,
b) előkerti oldalon: az utcai telekhatártól 4 m-re,
c) oldalkerti oldalon: az oldalkerti telekhatártól az övezetben megengedett legnagyobb
építménymagasság mértékével (5,5 m) megegyező távolságra,
d) hátsókerti oldalon: a hátsó telekhatártól 6 m-re
helyezkednek el lakóövezetben. 51
(6) 52 A lakóépületeken csak magastető alkalmazása lehetséges, a tető hajlásszöge 25°-45° között
választható meg, kivéve az Lf-1K övezeteket, ahol a tető hajlásszöge 35°-45 között° kell legyen.
(7) 53 Az OTÉK 14. §. (2) bekezdés 1-7. pontjaiban felsorolt funkcióval elsőként megépítendő épületet az utcai homlokzatát figyelembe véve - az utcai telekhatártól legfeljebb 15 m-re lehet elhelyezni.
Ezt követően az építési hely előkert felöl fennmaradó részére is csak a fent hivatkozott funkciójú
épület kerülhet. 54 Az övezet telkein meglévő épületek bővítése során - új épületszintet nem
eredményező bővítés esetében - az új épületrésznek a meglévő, bővítésre kerülő épülettel azonos
gerincmagasságúnak és homlokzati kialakításúnak kell lennie. 55
(8) 56 Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (nagy
szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységet szolgáló épület,
építmény elhelyezése nem engedélyezhető.
(9) 57 Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési telkek minimális
mélysége 35 m, minimális szélessége oldalhatáron álló beépítés esetén 16 m.
(10) 58 A település már beépült részein a kialakítandó új építési telkek minimális szélessége 14 m,
minimális mélysége 35 m lehet.
F
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Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
48
Módosította a 32/2004.(X.29.Kt rendelet, hatályos: 2004. november 1.
49
Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
50
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
51
Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
52
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
53
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
54
Módosította a 17/2003.(IX.1.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2003. szept.1.
55
Módosította a 32/2004.(X.29.Kt rendelet, hatályos: 2004. november 1.
56
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
57
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
58
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
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59

(11)

Ha a már jelenleg is kialakult építési telek legkisebb szélessége 16 m-nél kisebb, akkor az
építmények közti legkisebb oldalkert méretet legfeljebb 4 m-re lehet lecsökkenteni. Ezt a könnyítést
csak akkor lehet alkalmazni, ha az illetékes tűzvédelmi szakhatóság az építés engedélyezése előtt
külön nyilatkozatában előzetes engedélyt adott a 4 m-es oldalkert alkalmazására, továbbá a
szomszédos telkek építési jogai ezáltal nem csorbulnak.
(12) 60 Az övezet telkein az építési hely az OTÉK előírásainak megfelelően alakítandó ki, azonban
annak mélysége az utcai telekhatártól számítva legfeljebb 40 m lehet.
(13) 61 A lakóépületen belül történő pince kialakítása esetén a pincét talajnedvesség elleni szigeteléssel
kell kialakítani.
(14) 62 63 Az Lf jelű falusias lakóterületek új lakóövezetein belül falusias lakóterületre vonatkozó
zajterhelési határértéknél nagyobb zajterhelésnek kitett, - a 31-es út melletti - telkeken lakóépület
építési engedélyezési tervét olyan zajvédelmi munkarésszel együtt kell készíteni, amely igazolja,
hogy a tervezett épület akusztikai szempontból is megfelel a vonatkozó előírásoknak.
F
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A falusias lakóövezetek (Lf) részletes előírásai
10. §.
(1) Az Lf-1 jelű lakóövezet
Lf-1

O
5,5

30
500 64
F

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

Oldalhatáron
álló

500 65

40

30

5,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

F

legnagyobb

b) az építménymagasság egyházi építmény (templom) elhelyezése esetén maximum 30 m lehet. 66
F

(2) 67 Az Lf-1/1 jelű lakóövezet
F

F

Lf-1/1

O
5,5

30
500

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)

legnagyobb
beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

Oldalhatáron
500
50
30
5,5
álló
b) az övezet területén az előkert meghatározása tekintetében a kialakult állapothoz kell
alkalmazkodni. Az övezet területén tervezett beépítés esetén az előkert méretét a tervezett
59

Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
61
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
62
Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
63
Átszámozta a 13/2008.(VIII.28.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 28-tól.
64
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
65
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
66
Beiktatta a 13/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályos 2005. június 1.
67
Kiegészítette a 32/2004.(X.29.)Kt. rendelet, hatályos 2004. november 1.
60
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beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult beépítését szem előtt tartva,
minimum 1 méter és maximum 5 méter között kell meghatározni.
(3) Az Lf-1* jelű lakóövezet
O
30
5,5
500 68
a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Lf-1*

F

Beépítési
mód

Oldalhatáron
álló

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

40

30

5,5

500 69
F

b) az övezet területén az előkert nagysága min. 5 m, maximum 10 m között választható meg, a
tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult beépítését is
figyelembe véve.
(4) Az Lf-1K jelű lakóövezet
O
5,5

Lf-1K

30
500 70
F

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Oldalhatáron
álló

A beépítésnél alkalmazható

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

500 71

40

30

5,5

legkisebb

F

legnagyobb

b) az övezet területén az előkert meghatározása tekintetében a kialakult állapothoz kell
alkalmazkodni. Az övezet területén tervezett beépítés esetén az előkert nagyságának
meghatározásához a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult
beépítését is figyelembe kell venni, valamint a települési főépítész véleményét is ki kell kérni.
(5) Az Lf-2/T jelű lakóövezet
O
5,5

Lf-2/T

30
1800

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Oldalhatáron
álló

A beépítésnél alkalmazható

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

1800

40

30

5,5

legkisebb

legnagyobb

68

Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
70
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
71
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
69
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(6) 72 Az Lf-2 jelű lakóövezet
F

F

O
5,5

Lf-2

30
800

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Oldalhatáron
álló

A
kialakítható
építési telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

800

40

30

5,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

b) az övezet területén az előkert nagysága általában 6 m, a tervlapon jelzett helyeken 15 m.
c) az épületek elő-, oldal- és hátsókertre néző homlokzatain a homlokzati felület 1/10 részében
nyílászárókat kell beépíteni.
d) a földszinti padlóvonal a környező terepszint átlagától legfeljebb 0,8 m magasan lehet.
e) gépkocsitárolót a pinceszinten elhelyezni nem lehet.
f) a szabályozási terven jelölt, ültetési kötelezettséggel érintett telkek hátsókertjében a telek
szélességének minden megkezdett 8 fm-e után legalább 1 fát és 10 cserjét kell elültetni a
településkép védelme érdekében.
g) a terepszint alatti beépítés legfeljebb a telek területének 45 %-a lehet, és csak az építési helyen
belül helyezkedhet el.
h) a terep szintét megváltoztatni csak úgy lehet, hogy a szomszédos telkeket károsan ne érintse. A
megváltoztatott terepszint az eredetitől legfeljebb 0,5 m-rel térhet el. A telekhatároktól mért 1 mes sávban a telek szintjét megváltoztatni tilos.
(7) 73 Az Lf-3 jelű lakóövezet
F

F

O
5,5

Lf-3

30
500

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Oldalhatáron
álló

A
kialakítható
építési telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

500

40

30

5,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

b) az övezetben az OTÉK 14. § (2) bekezdésében felsorolt építmények közül csak az 1)pontban
megjelölt építmény, valamint a 3)pontban megjelölt építmények közül csak kereskedelmi,
szolgáltató építmények helyezhetők el önálló egységként. Épületet elhelyezni csak az
önkormányzat saját hatáskörében működő tervbírálat alapján lehet,
c) az övezetben 500 m2 telekméretig 1 db lakás építhető, 500-800 m2 telekméretnél 2 db lakás egy
épületben, 800 m2 felett legfeljebb2 db lakás építhető, de különálló épületként is elhelyezhető,

72
73

Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
Beiktatta az 1/2006.(I.30.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. február 1.
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d) az előkert mélysége minimum 5 m, az oldal- és hátsókert méreteit az OTÉK előírásai szerint kell
kialakítani,
e) az övezetben elhelyezett épületekben a pinceszinten gépkocsi-tárolót csak úgy lehet elhelyezni,
hogy annak padlóvonala az eredeti terepszinthez képest legfeljebb 1 m-rel lejjebb lehet,
f) az övezetben haszonállattartást szolgáló építmények nem létesíthetők,
g) az övezet telkein a telek szélességének minden megkezdett 8 fm-e után legalább 1 fát és 10
cserjét kell elültetni a településkép védelme érdekében.
(8) 74 Az Lf-4 jelű lakóövezet
F

F

O
5,5

Lf-4

30
300

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

zártsorú

A
kialakítható
építési telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

300

40

30

5,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

b) az övezetben az OTÉK 14. § (2) bekezdésében felsorolt építmények közül csak az 1)pontban
megjelölt építmény, valamint a 3)pontban megjelölt építmények közül csak kereskedelmi,
szolgáltató építmények helyezhetők el,önálló egységként. Épületet elhelyezni csak az
önkormányzat saját hatáskörében működő tervbírálat alapján lehet ,
c) az övezetben kialakítandó zártsorú tömböket tömbönként kell engedélyeztetni,
d) az előkert mélysége 5 m, az oldal- és hátsókert méreteit az OTÉK előírásai szerint kell
kialakítani,
e) kialakítható legkisebb telekméret 300 m2, a minimális telekszélesség 7,2 m lehet,
f) az övezetben utcai kerítés és pince nem építhető,
g) a gépkocsi-tárolót az épületben kell elhelyezni,
h) az övezetben haszonállattartást szolgáló építmények nem létesíthetők
i) az övezet telkein a telek szélességének minden megkezdett 8 fm-e után legalább 1 fát és 10
cserjét kell elültetni a településkép védelme érdekében.

[A falusias lakóövezetek (Lf) részletes előírásai]
(9)

75

Az Lf-int jelű lakóövezet
Lf-int

SZ
9

50
3000

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

74

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi
arány
(%)

legnagyobb
beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

Beiktatta az 1/2006.(I.30.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. február 1.
Módosította a 9/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 3-tól, a rendelkezést a
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
13
75

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

szabadon
álló

Hatályos: 2014. augusztus 27-től

3000

30

9

50

b) Az övezetben előírt előkert mélysége 6,0 és 20,0 m között szabadon
megválasztható.
c) az övezet telkein lakóépület, valamint a lakosság ellátását szolgáló intézmények
helyezhetők el.
(10) 76 Az Lf-5 jelű lakóövezet
F

F

O
30
5,5
500
a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Lf-5

Beépítési
mód

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
Zöldfelületi
arány
(%)

legnagyobb
Beépítettség
(%)

Építménymagasság
(m)

Oldalhatáron
500
40
30
5,5
álló
b) az övezet telkein az építmények a beépítési helyen belül bárhol önállóan elhelyezhetők a
mindenkor hatályos egyéb építési jogszabályok betartása mellett.
c) az övezet telkein lakóépület és a lakóépületet kiszolgáló melléképület építhető.
d) az övezet telkein lakóépület építése nélkül egyéb épület önmagában nem építhető.
e) az övezet telkein legfeljebb 4 lakás építhető, vagy legfeljebb négy rendeltetési egység.
f) az övezet telkein a telek szélességének minden megkezdett 10 fm-e után legalább 1 fát és 5
örökzöld növényt kell elültetni a településkép védelme érdekében.
g) az övezetben haszonállattartást szolgáló építmények nem létesíthetők, haszonállattartás nem
engedélyezhető.
h) az övezetben a mindenkori építtető(k) kötelessége az ingatlanok előtti szilárd burkolatú út,
járdaszegélyek közötti szilárd burkolatú járda, vízelvezető árok (-rendszer, ülepítő árok),
kiépítése saját költségen és saját beruházásban, ami a használatbavételi engedély kiadásának
feltétele.
i) az övezetben a mindenkori építtető(k) kötelessége az ingatlanok összközművesítésének
kiépítése saját költségen és saját beruházásban.
j) az övezetben a mindenkori építtető(k)nek lehetősége van az Önkormányzattal településrendezési szerződés megkötésére.
VEGYES ÖVEZETEK
A településközpont vegyes (Vt) építési övezetek általános előírásai
11. §.
(1) A településközpont vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb
lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak. Az övezet építési telkein az OTÉK 16.
§-ában felsorolt építmények helyezhetők el, kivéve a 7. pontban felsorolt parkolóházat és
üzemanyagtöltőt. A közintézmények telkének területén lakófunkciót csak nem önálló épületben
elhelyezett szolgálati lakásként létesíthető.
(2) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), h) és m) pontban meghatározott létesítmények
helyezhetők el.

76

Beillesztette a 18/2009.(XII.11.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. december 11-től.
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(3) Az újonnan településközpont vegyes építési övezetté váló területeken az előkert mélysége - ha azt az
övezeti előírások másképp nem szabályozzák - 5 m.
77
(4) Az épületek utca felöli homlokzati hosszának legalább 50%-a az utca felöli építési határvonalára
kell kerüljön, kivétel a Vt-9 építési övezetben létesülő épületek eseteit.
(5) A közintézmények telkei a szabályozási terven rögzített funkciók mellett nem oszthatók meg.
(6) 78 Az övezetben elhelyezésre kerülő épületeken csak magastető alkalmazása lehetséges, kivéve a Vt-9
jelű építési övezetet. A tető hajlásszöge 25-45̊ között választható meg a szomszédos beépítéshez
igazodva, kivétel ahol az építési övezet előírásai ettől eltérően rendelkezik.
(7) Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (nagy
szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységet szolgáló építmény
elhelyezése nem engedélyezhető.
(8) A településközpont vegyes építési övezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény
nem helyezhető el.
A településközpont vegyes (Vt) építési övezetek részletes előírásai
12. §.
(1) A Vt-1 jelű övezet
Vt-1

O/Z
6,5

40
500 79
F

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

Zártsorú/
Oldalhatáron
álló

500 80

10

40

6,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

F

legnagyobb

b) A beépítési mód előkert nélküli zártsorú beépítés, ahol, épületet zársorúan vagy félzártsorúan kell
elhelyezni. Az elhelyezni kívánt épület utcai homlokzata építési vonalának meghatározása
tekintetében a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni úgy, hogy az övezet területén tervezett
beépítés esetén az építési vonal helyének meghatározásához a tervezett beépítés mellett két
oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult beépítését is figyelembe kell venni.
Félzártsorú beépítési mód esetén az épület kialakítása olyan kell legyen, hogy bővítés vagy
továbbépítés esetén a zártsorú beépítés kialakulhasson. Félzártsorú beépítés esetén is:
- az épületek tetőgerince utcával párhuzamos állású,
- az épületek utcára merőleges végfalai oromfalas kialakításúak.
(2) A Vt-2 jelű építési övezet
Vt-2

SZ
6,5

40
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Beépítési mód

Az építési

A beépítésnél alkalmazható

77

Módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
Módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
79
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
80
Módosította a 31/2004.(IX.27.)Kt. rendelet, hatályos 2004. október 1.
78
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telek
legkisebb
területe (m2)
Szabadon álló

kialakult
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legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)
20

beépítettség
(%)
40

építménymagasság
(m)
6,5

b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
(3) A Vt-3 jelű építési övezet
SZ
K

Vt-3

40
K

a) az övezetben kizárólag egyházi funkció létesítése engedélyezhető.
b) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
kialakult

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)
30

legnagyobb
beépítettség
(%)
40

építménymagasság
(m)
kialakult

c) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
d) az építési telken legfeljebb két épület létesíthető.
e) az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. melléklet 54. bekezdésében
felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), h) és m) pontban meghatározott létesítmények
helyezhetők el.
f) a templom épülete mai állapotában megtartandó, jó karban tartandó. Az épület felújítása esetén a
felújítási terveket műemlékvédelmi szakember bevonásával kell elkészíteni.
(4) A Vt-4 jelű építési övezet
Vt-4

O/Z
6,5

40
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési
mód

Az építési
telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

Oldalhatáron
álló/ Zártsorú

Kialakult

30

40

6,5

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
(5) A Vt-5 jelű építési övezet
Vt-5

SZ
6,5

40
3500
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az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
3500

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)
30

legnagyobb
beépítettség
(%)
40

építménymagasság
(m)
6,5

(6) 81 A Vt-6 jelű építési övezet
F

F

Vt-6

O/Z
7,5

60
900

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:
A beépítésnél alkalmazható
Beépítési mód

Az építési telek
legkisebb területe
(m2)

legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

zártsorú/oldal900
10
60
7,5
határon álló
b) a beépítési mód zártsorú beépítés, ahol épületet zártsorúan vagy félzártsorúan kell elhelyezni.
Félzártsorú beépítési mód esetén az épület kialakítása olyan kell legyen, hogy bővítés vagy
továbbépítés esetén a zártsorú beépítés kialakulhasson. Félzártsorú beépítés esetén is: - a
tervezett továbbépítés helyén az épületek utcára merőleges végfalai oromfalas kialakításúak.
c) az övezet területén az előkert méretét a környezet esztétikus kialakítását szem előtt tartva,
esetileg kell meghatározni.
d) a területen a meglévő reklámhordozókon túlmenően új reklámhordozó felület legfeljebb A1
ívméretű (tartalmilag összefüggő) összes reklámhordozó felülettel engedélyezhető, kivéve
1) az építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítést,
2) új épület létesítése, valamint meglévő épület rendeltetésének részleges vagy teljes
megváltoztatása esetén az építési engedély részeként engedélyezett, az épület
architektúrájához igazodó olyan homlokzati reklámtáblát, cégért, amely az épületben lévő
rendeltetési egységre, illetőleg annak tevékenységére vonatkozik.
e) közérdekű információt jelző tábla (különösen közlekedési, környezetvédelmi, önkormányzati
tájékoztatási tábla) nem minősül reklámhordozónak, így az a területen elhelyezhető.
f) a területen plakát, falragasz csak az e célból rendszeresített és engedélyezett reklámhordozón és
az építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítéseken helyezhető el.
g) az önálló reklámhordozó építmény magassága legfeljebb 2,1 m, alapterülete legfeljebb 1,0 m2
lehet.
h) fényreklámot elhelyezni bármely épületen vagy önálló szerkezeten csak a reklámhordozókra
vonatkozó szabályok szerint építési engedély alapján lehet. A fényreklám nem alakítható ki 10
másodpercnél gyakoribb változó fényerejű, villogó effektussal.
(7) A Vt-8 jelű építési övezet 82
Vt-8

O/Z
7,5

50
750

a) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

81

Kiegészítette a 32/2004.(X.29.)Kt. rendelet, hatályos 2004. november 1.

82

Módosította a 7/2010.(IV.30.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. április 30-tól.
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A beépítésnél alkalmazható

Az építési telek
legkisebb
területe
(m2)

zöldfelületi arány
(%)

750

20

legkisebb

legnagyobb
építménymag
beépítettség
asság
(%)
(m)
50

7,5

b) Minimális építménymagasság: 4,5 méter.
c) Az övezetben épületet csak teljes közművesítéssel rendelkező telken szabad elhelyezni.
d) Az övezetben nem engedélyezett a zsindelytető és hullámpala tetőburkolás.
e) Gépkocsitárolást a telken belül, szerszám- és kerékpártárolót az épületen belül kell elhelyezni.
f) Építési engedélyköteles bővítés esetén is be kell tartani a Vt-8 építési övezetre vonatkozó
előírásokat.
g) A szintterületi mutató megengedett maximuma: 2,0.
h) Az övezetben az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő
személygépkocsik számának megállapítása során az OTÉK 42. § (2) bekezdésében és 4. számú
mellékletében meghatározottak szerint kell eljárni. Erre az övezetre nem alkalmazhatók a
járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló – a 14/2007.(VII.4.)Kt. rendelettel módosított
– 6/2006.(III.31.)Kt. rendeletben biztosított kedvezmények (50 %-os csökkentés, parkolóhely
megváltás);
i) Az újonnan létesítendő épületekben kialakítandó rendeltetési egységek után 500.000,- Ft összegű
intézmény-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére köteles az építtető. A befizetésről szóló
igazolást az építési engedély iránti kérelemhez kell mellékelni, melyet az ügyben eljáró
építéshatóságnak kell benyújtani.
j) Az i) pontban meghatározott intézmény-fejlesztési hozzájárulást minden év január 1-jével, a
jegybanki alapkamattal növelve kell aktualizálni.
k) A Vt-8 jelű övezetbe az alábbi utcák kerülnek: Katona József utca, (kivéve: 1530, 1531, 1532,
1533, 1534/1-6, 2202 és 2203/1 hrsz.), a Fő utca (kivéve: 1528/1, 1528/3 és 1528/4 hrsz.) és a
Wodiáner utca.
l)83 övezetben előírt előkert legkisebb mélysége a kialakult állapot, de maximális mélysége 6,0 m.
m) 84Az övezetben előírt oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáros beépítés esetén 4,0 m.
n) 85Az övezetben előírt hátsókert legkisebb mélysége 4,0 m.
o) 86Abban az esetben ha az övezetben a beépítés oldalhatáros, a tervezett beépítést úgy kell
kialakítani, hogy az később zártsorú kialakításra alkalmas legyen („száraz kapuzat kialakítása”).

(8)87 A Vt-9 jelű településközpont vegyes építési övezet

a)A Vt-9 jelű építési övezet rajzi jele:
Vt-9

83

2000 m2
SZ

40%
7,5 m

30%
1,2 m2/m2

Kiegészítve a 9/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a által. Hatályos 2014. július 3-tól,
rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
84
Kiegészítve a 9/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a által. Hatályos 2014. július 3-tól,
rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
85
Kiegészítve a 9/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a által. Hatályos 2014. július 3-tól,
rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
86
Kiegészítve a 9/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a által. Hatályos 2014. július 3-tól,
rendelkezést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
87
Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.

a
a
a
a
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b) az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
ba) A beépítési mód:szabadon álló
bb) A beépítés legnagyobb mértéke:40%
bc) A megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m
bd) A szintterületi mutató megengedett maximuma:1,2 m2/m2
be) A zöldfelület legkisebb mértéke:30 %
bf) A kialakítható legkisebb telekterület mérete:2000 m2
bg) Közművesítettség mértéke:teljes
c)építmények elhelyezésére vonatkozó előírások:
ca)Az építési telken több épület is elhelyezhető.
d)rendeltetésre vonatkozó előírások:
da)Az építési övezetben elhelyezhetők a HÉSZ 11.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetés mellett, a HÉSZ 8.§(18) bekezdésében felsorolt mérnöki létesítmények az f.)
pont kivételével.
db) Az építési övezeten belül önálló rendeltetésként lakófunkciójú épület nem helyezhető el.
A létesítendő építményen belül az HÉSZ 11§. (1) bekezdésben meghatározott egyéb
önálló rendeltetés(ek) mellett megengedett (a HÉSZ 11.§(1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően) a lakás célú rendeltetési egység oly módon, hogy ezen rendeltetés
elhelyezésének mértéke a megépíthető hasznos szintterületnek maximum 1/3-a lehet.
dc)Az építési övezetben (a HÉSZ 11.§(2) bekezdésében rögzítettől eltérően) a
melléképítmények közül az OTÉK 1. számú mellékletének 67. pontjában rögzítettek
közül kizárólag:
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló,
e) kerti építmény,
j) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop
helyezhető el.
e)építészeti kialakításra vonatkozó rendelkezések:
ea)A magastetők 15-35 fok hajlásszögűek lehetnek, a tetőhéjazat színezése csak homogén
lehet, a kék, zöld - színek alkalmazása kizárt.
eb)Az épületek külső burkolatainak színhasználatánál a rikító, kirívó színek (pl. piros, kék,
zöld) nem használhatók.
ec)Klímaberendezések kültéri egységei a szomszédos telken álló épülettől (ennek hiányában
a szomszédos telekre vonatkozó építési hely határától) mért 6,0 méter távolságon belül
nem helyezhető el.
ed)Védő- és előtetők, háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tároló, valamint épületgépészeti
berendezések kültéri egységei csak az önálló rendeltetésű épület anyaghasználatával és
stílusával megegyező kivitelben engedélyezhető.
ee)Az építési övezetben csak fedett-zárt kialakítású rakodótér, udvar létesíthető az építési
helyen belül, kizárólag az épület(ek) utca, közterület felé eső oldalán.
ef)Az építési övezetben telkenként 1 db kapubehajtó létesíthető, kivétel a saroktelkek eseteit,
ahol utcaszakaszonként 1 db kapubehajtó megengedett.
eg)Kukatároló az utcafronti kerítéssel egybeépítve, előkertben vagy a szomszédos telken
kialakítottal egybeépítve az elő-, és oldalkert érintettségével elhelyezhető.
f) kerítés létesítésére vonatkozó előírások:
fa)Az építési telkek határvonalán létesített kerítésnek 50%-ban nem tömör kivitelűnek kell
lennie. A fémlemez alkalmazása nem megengedett.
fb)A telkek oldalsó-, és hátsó telekhatárán épülő kerítés magassága a 2,0 métert, míg az
utcafronti kerítés magassága az 1,80 métert nem haladhatja meg.
g)a telekalakítás feltételei:
ga)Telekalakítás során a kialakuló és fennmaradó telkek minimális telekszélessége 30,0
méter kell legyen, kivétel g3) pont esete.
gb)Az építési övezetben a d) bekezdésben felsorolt mérnöki létesítmények, illetve
magánutak számára, az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű
telek is kialakítható.
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gc)Építési övezetben magánút céljára minimum 12,0 méter széles telek kialakítható a
közutak műszaki előírásaira vonatkozó szabványok betartása mellett.
h)zöldfelületekre vonatkozó előírások:
ha)4 000 m2 és a fölötti építési telek kialakítása esetén kötelező az előírt zöldfelületek egy
részét az oldalhatár mentén min. 3,0 m, a hátsó telekhatár mentén min. 6,0 méteres
szélességben egybefüggően kialakítani, és fenntartani.
hb)A növénytelepítések során előnyben kell részesíteni a tájba illő, őshonos, az ökológiai- és
talajadottságoknak megfelelő környezettűrő fajokat. A növénytelepítéseket 2/3
arányban őshonos fa- és cserjefajok, és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani.
hc)Négy férőhelynél nagyobb gépkocsi – várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható
ki, 4 db parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában
előnevelt fa telepítésével. Törzsre oltott gömbkoronát növelő fa parkoló fásításra nem
alkalmazható.
i)egyéb rendelkezések:
ia)A csapadékvizet az ingatlanról a közterületre kivezetni tilos, elvezetését és befogadását a
területen belül kell megoldani. A felületi csapadékvíz-szikkasztás/tárolás műtárgya(i)
geotechnikai vizsgálatok és hidrológiai számítások alapján méretezendők és alakítandók
ki.

A központi vegyes (Vk) építési övezetek általános előírásai
13. §.
(1) A központi vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, lakóterületet
nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak. Az övezet építési telkein az OTÉK 17. §-ában
felsorolt építmények helyezhetők el, kivéve a parkolóházat, valamint a 6. pontban felsorolt
parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltőt. A közintézmények telkének területén lakófunkció csak
nem önálló épületben elhelyezett szolgálati lakásként létesíthető.
(2) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), h) és m) pontban meghatározott létesítmények
helyezhetők el.
(3) Az újonnan központi vegyes építési övezetté váló területeken az előkert mélysége - ha azt az övezeti
előírások másképp nem szabályozzák - 5 m.
88
(4) Az épületek utca felöli homlokzati hosszának legalább 50%-a az utca felöli építési határvonalára
kell kerüljön, kivétel a Vk-3, Vk-4, Vk-5 építési övezetben létesülő épületek eseteit.
(5) A közintézmények telkei a szabályozási terven rögzített funkciók mellett nem oszthatók meg.
(6) 89 Az övezetben elhelyezésre kerülő épületeken csak magastető alkalmazása lehetséges, kivéve a Vk3, Vk-4, Vk-5 jelű építési övezetet. A tető hajlásszöge 25-45° között választható meg a szomszédos
beépítéshez igazodva, kivétel ahol az építési övezet előírásai ettől eltérően rendelkezik.
(7) Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (nagy
szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységet szolgáló építmény
elhelyezése nem engedélyezhető.
(8) A központi vegyes építési övezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem
helyezhető el.
A Vk-3, Vk-4, Vk-5 jelű építési övezetetek általános rendelkezései
13/A. §90

88

Módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
Módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2013. december 4-től.
90
Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
89
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(1)rendeltetésre vonatkozó előírások:
a)Az építési övezetben elhelyezhetők a HÉSZ 13.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetés mellett, az alábbi mérnöki létesítmények:
aa/ vízműgépház,
ab/ víz-, oltóvíz- és záportározó,
ac/ szennyvízátemelő,
ad/ egyedi kompakt szennyvíztisztító,
ae/ transzformátorállomás,
af/ gáznyomás-szabályozó,
ag/ közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei.
b) A létesítendő építményen belül az HÉSZ 13 §. (1) bek.-ben meghatározott egyéb fő
rendeltetés(ek) mellett a lakófunkció aránya a hasznos szintterületnek maximum 1/3-a lehet.
(2) építészeti kialakításra vonatkozó rendelkezések:
a)Az építési övezetben lapos- és magastetős épület is elhelyezhető.
b)A magastetők 15-35 fok hajlásszögűek lehetnek, a tetőhéjazat színezése csak homogén
lehet, a kék, zöld - színek alkalmazása kizárt.
c)Az épületek külső burkolatainak színhasználatánál a rikító, kirívó színek (pl. piros, kék,
zöld) nem használhatók.
d)Klímaberendezések kültéri egységei a szomszédos telken álló épülettől (ennek hiányában a
szomszédos telekre vonatkozó építési hely határától) mért 6,0 méter távolságon belül nem
helyezhető el.
e)Védő- és előtetők, háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tároló, valamint épületgépészeti
berendezések kültéri egységei csak az önálló rendeltetésű épület anyaghasználatával és
stílusával megegyező kivitelben engedélyezhető.
f)Az építési övezetben csak fedett-zárt kialakítású rakodótér, udvar létesíthető az építési
helyen belül, kizárólag az épület(ek) utca, közterület felé eső oldalán.
g)Az építési övezetben telkenként 1 db kapubehajtó létesíthető, kivétel a saroktelkek eseteit,
ahol utcaszakaszonként 1 db kapubehajtó megengedett.
h)Kukatároló az utcafronti kerítéssel egybeépítve, előkertben vagy a szomszédos telken
kialakítottal egybeépítve az elő-, és oldalkert érintettségével elhelyezhető.
(3) kerítés létesítésére vonatkozó előírások:
a)Az építési telkek határvonalán létesített kerítésnek 50%-ban nem tömör kivitelűnek kell
lennie. A fémlemez alkalmazása nem megengedett.
b)A telkek oldalsó-, és hátsó telekhatárán épülő kerítés magassága a 2,0 métert, míg az
utcafronti kerítés magassága az 1,80 métert nem haladhatja meg.
(4) a telekalakítás feltételei:
a)Telekalakítás során a kialakuló és fennmaradó telkek minimális telekszélessége 20,0 méter
kell legyen, kivétel g3) pont esete.
b)Az építési övezetben a d) bekezdésben felsorolt mérnöki létesítmények, illetve magánutak
számára, az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű telek is
kialakítható.
c)Építési övezetben magánút céljára minimum 12,0 méter széles telek kialakítható a közutak
műszaki előírásaira vonatkozó szabványok betartása mellett.
(5) zöldfelületekre vonatkozó előírások:
a)Az építési övezetben előírt minimális telekméret kétszerese vagy azt meghaladó telek
beépítése esetén az előírt zöldfelületi minimum egy részét kötelező az oldalhatár mentén
min. 5,0 m, a hátsó telekhatár mentén min. 10,0 méteres szélességben egybefüggően
kialakítani, és fenntartani.
b)A növénytelepítések során előnyben kell részesíteni a tájba illő, őshonos, az ökológiai- és
talajadottságoknak megfelelő környezettűrő fajokat. A növénytelepítéseket 2/3 arányban
őshonos fa- és cserjefajok, és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani.
c)Négy férőhelynél nagyobb gépkocsi – várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható ki, 4
db parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában előnevelt
fa telepítésével. Törzsre oltott gömbkoronát növelő fa parkoló fásításra nem alkalmazható.
(6) zajvédelmi rendelkezések:
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a)A Jászberényi úttal határos ingatlanokon zajtól védendő helyiségek az út tengelyétől mért 50
m-ig úgy helyezhetők el, hogy a védendő rendeltetési egység helyisége ne kerüljön az út
felé.
b)A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, sport, iroda és közlekedési létesítmények
elhelyezése nem igényel védelmet.
(7) egyéb rendelkezések:
a)A csapadékvizet az ingatlanról a közterületre kivezetni tilos, elvezetését és befogadását a
területen belül kell megoldani. A felületi csapadékvíz-szikkasztás/tárolás műtárgya(i)
geotechnikai vizsgálatok és hidrológiai számítások alapján méretezendők és alakítandók ki.
A központi vegyes építési övezetek részletes előírásai
14. §.
(1) A Vk-1 jelű övezet
Vk-1

SZ
6,5

40
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)

Szabadon álló

kialakult

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)
10

beépítettség
(%)
40

építménymagasság
(m)
6,5

b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
c) az övezet területén csak az OTÉK 17. §. (5) bekezdésében meghatározott funkciójú építmény
(sportépítmény) helyezhető el.
(2) 91 A Vk-2 jelű övezet
F

F

Vk-2

SZ
5,5

30
800

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Szabadon álló

A
kialakítható
építési telek
legkisebb
területe (m2)
800

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)

beépítettség
(%)

építménymagasság
(m)

40

30

5,5

b) az övezet telkein telkenként 2 lakás elhelyezhető.
c) a melléképítmények közül a 13. §. (2) bekezdésben felsoroltakon kívül kerti víz- és
fürdőmedence, valamint kerti épített tűzrakóhely az építési helyen belül elhelyezhető.
d) az övezet területén az előkert nagysága 6 m.
e) az épületek homlokzatain a homlokzati felület 1/10 részében nyílászárókat kell beépíteni.
f) a fölszinti padlóvonal a környező terepszint átlagától legfeljebb 0,8 m magasan lehet.
g) gépkocsitárolót a pinceszinten elhelyezni nem lehet.
h) a szabályozási terven jelölt, ültetési kötelezettséggel érintett telkek hátsókertjében a telek
szélességének minden megkezdett 8 fm-e után legalább 1 fát és 10 cserjét kell elültetni a
településkép védelme érdekében.

91

Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
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i) a terepszint alatti beépítés legfeljebb a telek területének 45 %-a lehet, és csak az építési helyen
belül helyezkedhet el.
j) a terep szintét megváltoztatni csak úgy lehet, hogy a szomszédos telkeket károsan ne érintse. A
megváltoztatott terepszint az eredetitől legfeljebb 0,5 m-rel térhet el. A telekhatároktól mért 1 m-es
sávban a telek szintjét megváltoztatni tilos.

(3)92A Vk-3 jelű központi vegyes építési övezet
a)A Vk-3 jelű építési övezet rajzi jele:
3000 m2
40%
30%
SZ
7,5 m
1,2 m2/m2
b)az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
ba) A beépítési mód:szabadon álló
bb) A beépítés legnagyobb mértéke:40%
bc) A megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m
bd) A szintterületi mutató megengedett maximuma: 1,2 m2/m2
be) A zöldfelület legkisebb mértéke:30 %
bf) A kialakítható legkisebb telekterület mérete:3000 m2
bg) Közművesítettség mértéke:teljes
Vk-3

c)építmények elhelyezésére vonatkozó előírások:
ca) Előkert mértéke: 5,0 m, kivéve a Jászberényi út felé eső teleksornál, ahol 10,0 m.
cb) Az építési telken több épület is elhelyezhető.

(4) 93 A Vk-4 jelű központi vegyes építési övezet
a) A Vk-4 jelű építési övezet rajzi jele:
3000 m2
40%
30%
Vk-4
SZ
6,0 m
0,8 m2/m2
b)
az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
b1) A beépítési mód:
szabadon álló
b2) A beépítés legnagyobb mértéke:
40%
b3) A megengedett legnagyobb építménymagasság:
6m
b4) A szintterületi mutató megengedett maximuma:
0,8 m2/m2
b5) A zöldfelület legkisebb mértéke:
30 %
b6) A kialakítható legkisebb telekterület mérete:
3000 m2
b7) Közművesítettség mértéke:
teljes.
c) építmények elhelyezésére vonatkozó előírások:
c1) Előkert mértéke:
5,0 m, kivéve a Jászberényi út mentén, ahol 10,0 m.
c2) Oldalkert mértéke:
3,0 m
c3) Hátsókert mértéke:
6,0 m
c4) A telkek építési helyén több épület is elhelyezhető.
(5) 94 A Vk-5 jelű központi vegyes építési övezet

92

Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
Kiegészítette a 20/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2013. november 28-tól.
94
Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
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a)A Vk-5 jelű építési övezet rajzi jele:
Vk-5

1000 m2
SZ

60%
7,5 m

20%
1,2 m2/m2

b) az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
ba) A beépítési mód:szabadon álló
bb) A beépítés legnagyobb mértéke:60%
bc) A megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m
bd) A szintterületi mutató megengedett maximuma:1,2 m2/m2
be) A zöldfelület legkisebb mértéke:20 %
bf) A kialakítható legkisebb telekterület mérete:1000 m2
bg) Közművesítettség mértéke:teljes
c)építmények elhelyezésére vonatkozó előírások:
ca) Az építési telkeken több épület is elhelyezhető.
GAZDASÁGI ÖVEZETEK
A gazdasági területek (Gksz, Gip, Gip-m) építési övezeteinek általános előírásai
15. §
(1) A gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) illetve ipari-gazdasági (Gip, Gipm) építési övezetekbe tartoznak.
(2) Az övezeten belül az OTÉK 19. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott funkciójú épületek,
építmények helyezhetők el.
(3) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények
helyezhetők el.
(4) Ha a gazdasági terület lakó- vagy intézményi területtel határos, akkor a szomszédos lakó- vagy
intézményi területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok
mentén, összefüggő, többszintes védő zöld sávot kell kialakítani, amelynek minimális szélessége 10
m.
(5) Az övezetben haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el, kivéve az Gip-m övezet
területén.
(6) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 35 m lehet, mely alól a Gksz-2 övezetbe tartozó
telkek kivételt képeznek.
(7) Az övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét csak az övezetben megengedett
tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények, valamint a hírközlést
szolgáló antennatornyok létesítése estén szabad meghaladni.
(8) A Wodiáner ipari park területén környezeti hatástanulmány készítését igénylő tevékenység
folytatását szolgáló épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

(9)95
A 31. sz. főút nyomvonala mellett a mindenkor hatályos közúti közlekedésről szóló
törvény szerint külterületen a közút tengelyétől számított 100 méteren belül építmény
elhelyezéséhez a közút kezelő illetve a majdani kezelő hozzájárulása szükséges. A jelen rendelet
mellékletét képező szabályozási tervlapon jelölt, korlátozással beépíthető területen belül (közút
tengelyétől számított 50 méteren belül) a közlekedési és közműépítmények kivételével más
építményt elhelyezni nem lehet.
(10)96
A szintvonalakkal párhuzamos telekhatárokon jelölt (fasor) beültetési kötelezettséggel
érintett területeken a fás növényzetet őshonos, ökológiai igényeknek megfelelő, előiskolázott sorfa
95

Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
96
Kiegészítette a a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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egyedekből kell kialakítani minimum 3 méter szélességben, ahol a telepítés tőtávolsága maximum
6 m lehet.
Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírása
16. §. 97
F

(1) A Gksz-1 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet
SZ
6,0

Gksz-1

40
3000

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)

Szabadon álló

3000

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)
30

legnagyobb
beépítettség
építménymagasság
(%)
(m)
40
6,0

b) az övezet területén a lakóterület felöli telekhatár mentén legalább 5 m szélességben többszintes
zöldsáv alakítandó ki.
(2) A Gksz-2 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet
SZ
6,0

Gksz-2

40
800

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
800

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)
30

beépítettség
(%)
40

építménymagasság
(m)
6,0

b) az övezet területén a lakóterület felöli telekhatár mentén védő zöldsáv alakítandó ki.
(3) A Gksz-4 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet
Gksz-4

SZ
6,0 18,0*

40
3000

2,0 m2/m2
20 %

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni.
a beépítési mód:
szabadon álló
a beépítés legnagyobb mértéke:
40 %
a megengedett legkisebb építménymagasság:
4,0 m
a megengedett legnagyobb építménymagasság:
18,0 m*
a szintterületi mutató megengedett maximuma:
2,0
a zöldfelület legkisebb mértéke:
20 %
a kialakítható legkisebb telekterület mérete
3000 m2
* az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, illetve mobiltelefon torony
telepítése esetén elérheti a 30,0 m-t.
b) az építési övezetben elhelyezhető a HÉSZ 15. §-ban meghatározottak mellett az alábbi mérnöki
létesítmények:
- vízműgépház,
- víz- és záportározó,
97

Módosította a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. május 1.
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- szennyvízátemelő,
- transzformátorállomás,
- gáznyomás-szabályozó,
- önálló épületként kazánház,
- közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei.
c) az építési övezetben a b) bekezdésben felsorolt mérnöki létesítmények, illetve magánutak
számára az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.
d) az építési övezetben az elő- és hátsókertek mértéke min. 7,0 m, az oldalkertek mértéke min. 9,0
m.
e) a telkek építési helyén több épület is elhelyezhető.
f) lapos és magastetős épület elhelyezése egyaránt lehetséges.
g) a szabályozási terven jelölt kötelező fasor kialakításánál várostűrő, a speciális környezeti
feltételeket kedvelő fajokat kell használni.
h) négy férőhelynél nagyobb gépkocsi-várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható ki, 4 db
parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában előnevelt fa
telepítésével.
i) 10 000 m2 és afölötti építési telek kialakítása esetén a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár
mentén - az előkert kivételével - min. 10,0 m-es szélességben egybefüggően kell kialakítani, és
fenntartani.
(4) A Gip-1 jelű ipari gazdasági építési övezet

Gip-1

SZ
6,0

40
3000

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
3000

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)
30

legnagyobb
beépítettség
(%)
40

(5) Gip-2 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet:
SZ
40 %
Gip-2
4,0 - 18,0* m
3000 m2

építménymagasság
(m)
6,0

1,0 m2/m2
30 %

a) az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
a beépítési mód:
szabadon álló
a beépítés legnagyobb mértéke:
40 %
a megengedett legkisebb építménymagasság:
4,0 m
a megengedett legnagyobb építménymagasság:
18,0 m*
a szintterületi mutató megengedett maximuma:
1,0
a zöldfelület legkisebb mértéke:
30 %
a kialakítható legkisebb telekterület mérete:
3000 m2
* az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, illetve mobiltelefon torony
telepítése esetén elérheti a 30,0 m-t.
b) az építési övezetben elhelyezhető a HÉSZ 15. §-ban és az OTÉK 20.§ (1), (4) és (5) bekezdéseiben
meghatározottak mellett az alábbi mérnöki létesítmények:
- vízműgépház,
- víz- és záportározó,
- szennyvízátemelő,
- transzformátorállomás,
- gáznyomás-szabályozó,
- önálló épületként kazánház,
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- közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei.
c) az építési övezetben a b) bekezdésben felsorolt mérnöki létesítmények, illetve magánutak
számára az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.
d) az építési övezetben az elő- és hátsókertek mértéke min. 15,0 m, az oldalkertek mértéke min. 9,0
m.
e) a telkek építési helyén több épület is elhelyezhető.
f) lapos és magastetős épület elhelyezése egyaránt lehetséges.
g) a szabályozási terven jelölt kötelező fasor kialakításánál várostűrő, a speciális környezeti
feltételeket kedvelő fajokat kell használni.
h) négy férőhelynél nagyobb gépkocsi-várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható ki, 4 db
parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában előnevelt fa
telepítésével.
i) 10 000 m2 és afölötti építési telek kialakítása esetén a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár
mentén - az előkert kivételével - min. 10,0 m-es szélességben egybefüggően kell kialakítani, és
fenntartani.
(6) A Gip-m ipari gazdasági építési övezet
Gip-m

SZ
7,5

25
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
beépítettség
építménymagasság
(%)
(%)
(m)
Szabadon álló
kialakult
50
25
7,5
b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
c) az övezetben a haszonállattartás üzemi méretekben is engedélyezhető, amennyiben az ehhez
szükséges közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi feltételek biztosítottak.
d) az övezeten belül az OTÉK 20. §-ának (3) és (4) bekezdésében említett funkciók közül kizárólag
a mezőgazdasági üzemi (növénytermesztési, állattenyésztési és termény- és élelmiszerfeldolgozási) tevékenységek, valamin a közművek a hírközlés létesítményei és berendezései
helyezhetők el.
e) az OTÉK 20. §-ának (5) bekezdésében meghatározott funkciójú épületek, építmények is
elhelyezhetők, ha az érdekelt szakhatóságok hozzájárulnak.
f) az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak közül valamennyi elhelyezhető.

(7) 98 A Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet
SZ
40%
2,0
Gksz-3
14,0 m*
2000 m2
20%**
a) az építési övezetben engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbiak szerint kell meghatározni:
A beépítési mód :
szabadonálló
A beépítettség legnagyobb mértéke:
40%
A megengedett legnagyobb építménymagasság: 14,0 m*
A szintterületi mutató:
2,0
A zöldfelület legkisebb mértéke:
20%**
98

Módosította a 11/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. augusztus 27-től,
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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A kialakítható legkisebb telekterület méret:
2 000 m2
* Az építménymagasság növelhető , max. 30,0 m magas önálló reklámhordozó részére (1
db).
** A legkisebb zöldfelület mértéke háromszintes növényállomány telepítésével 15%-ra
csökkenthető, a közép- és nagy lombtömegű fák aránya 20% 5%-a.
Háromszintesnek fogadható el egy növényfelület abban az esetben, ha a telekre előírt
zöldfelület területének minden 150 m2-re vetítve legalább 1 db nagy vagy közepes
lombtömeget növesztő fa, legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje és a többi nem
burkolt felületen gyep vagy talajtakaró cserje kerül telepítésre. Ettől eltérni csak nagyobb
négyzetméterre vetített darabszámmal lehet, ami a százalékos beszámíthatóságot nem
növelheti.
A háromszintes növényállomány beszámíthatóságát kertépítészeti zöldfelület rendezési terv
alapján lehet kérni, mely dokumentáció az építési engedélyezési terv részeként kezelendő.
b) Az építési övezetben az elő- és oldalkertek mérete min. 7,0 méter, a hátsókertek mértéke
min. 14,0 méter.
c) Telkek építési helyén belül több épület is elhelyezhető.
d) Lapos és magastetős épület elhelyezés egyaránt lehetséges.
e) Telken belül a gyalogos kapcsolatokat biztosítani kell.
f) A kötelezően előírt zöldfelület mértékének legalább egyharmadát egybefüggően kell
kialakítani.
g) A zöldfelületek legalább felét honos fafajokból kell megválasztani.
h) Felszíni parkolók csak fásítottan alakíthatók ki, négy várakozóhely után egy nagy
lombkoronát növelő környezettűrő fa telepítése kötelező.”
(8)99 A Gksz-5 jelű kereskedelmi - szolgáltató gazdasági építési övezet
a) A Gksz-5 jelű építési övezet rajzi jele:
SZ

40%

0,8 m2/m2

3,0-6,0* m

3000 m2

30%

Gksz-5
b) az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
 a beépítési mód:
szabadon álló
 a beépítés legnagyobb mértéke:
40%
 a megengedett legkisebb építménymagasság:
3,0 m
 a megengedett legnagyobb építménymagasság:
6,0 m*
 a szintterületi mutató megengedett maximuma:
0,8 m2/m2
 a zöldfelület legkisebb mértéke:
30 %
 a kialakítható legkisebb telekterület mérete:
3000 m2.
* Az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, illetve mobiltelefon torony
telepítése esetén a 30,0 méter.
c) Az építési övezetben elhelyezhetők a HÉSZ 15. § -ban, valamint az OTÉK 19. § (2) és
(3) bekezdésekben meghatározott funkciók mellett, az alábbi mérnöki létesítmények:
c1) vízműgépház,
c2) víz- és záportározó,
c3) szennyvízátemelő,
c4) egyedi kompakt szennyvíztisztító,
c5) transzformátorállomás,
c6) gáznyomás-szabályozó,
c7) önálló épületként kazánház,
99

Beiktatta a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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c8) közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei.
d) az építési övezetben a c) pontban felsorolt mérnöki létesítmények, illetve magánutak számára, az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű telek is
kialakítható.
e) A telkek építési helyén több épület is elhelyezhető.
f) Lapos és magastetős épület elhelyezése egyaránt lehetséges.
g) Építmények elhelyezése csak a települési csatornahálózatra történő rákötéssel, vagy
egyedi kompakt szennyvíztisztító berendezés telepítésével engedélyezett.
h) Az övezet telkein a telekhatárok mentén, oldalkert-3m, hátsókert-6m szélességben
zöldfelület kialakításával kötelező.
i) 5 000 m2 és a fölötti építési telek kialakítása esetén kötelező az előírt zöldfelületek egy
részét az oldalhatár mentén min. 5,0 m, a hátsó telekhatár mentén min. 10,0 méteres
szélességben egybefüggően kialakítani, és fenntartani. A szintvonalakkal párhuzamos
telekhatárokon fa- és cserjeszintből álló zöldfelület létrehozása kötelező.
j) A növénytelepítések során előnyben kell részesíteni a tájba illő, őshonos, az ökológiai- és
talajadottságoknak megfelelő környezettűrő fajokat. A növénytelepítéseket 2/3 arányban
őshonos fa- és cserjefajok, és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani.
k) Négy férőhelynél nagyobb gépkocsi – várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható
ki, 4 db parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában
előnevelt fa telepítésével.
l) A létesítmények használatbavételi engedélye csak az előírt növénytelepítések elvégzése
után adható ki.
m) Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni maximális védelmet
(nedvesítéssel, takarással, megkötéssel, növénysávokkal stb.) biztosítani kell, bűzt okozó
tevékenységek nem folytathatók.
n) Új építési telek kialakítása esetén, a HÉSZ 23. §. (2) pontja szerint kell a biológiai
aktivitásérték pótlását megoldani.
(9)100A Gksz-6 jelű kereskedelmi - szolgáltató gazdasági építési övezet
a) A Gksz-6 jelű építési övezet rajzi jele:
SZ

40%

0,8 m2/m2

3,0-10,0* m

3000 m2

30%

Gksz-6
b) az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni:
 a beépítési mód:
szabadon álló
 a beépítés legnagyobb mértéke:
40%
 a megengedett legkisebb építménymagasság:
3,0 m
 a megengedett legnagyobb építménymagasság:
10,0 m*
 a szintterületi mutató megengedett maximuma:
0,8 m2/m2
 a zöldfelület legkisebb mértéke:
30 %
 a kialakítható legkisebb telekterület mérete:
3000 m2.
* Az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, illetve mobiltelefon torony
telepítése esetén a 30,0 méter.
c) Az építési övezetben elhelyezhetők a HÉSZ 15. § -ban, valamint az OTÉK 19. § (2) és
(3) bekezdésekben meghatározott funkciók mellett, az alábbi mérnöki létesítmények:
c1) vízműgépház,
c2) víz- és záportározó,
c3) szennyvízátemelő,
c4) egyedi kompakt szennyvíztisztító,
100

Beiktatta a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 7. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

Hatályos: 2014. augusztus 27-től

c5) transzformátorállomás,
c6) gáznyomás-szabályozó,
c7) önálló épületként kazánház,
c8) tüzivíz tározó,
c9) közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei.
az építési övezetben a c) bekezdésben felsorolt mérnöki létesítmények, illetve magánutak
számára, az építési övezet előírásaitól eltérő műszakilag szükséges méretű telek is
kialakítható.
A telkek építési helyén több épület is elhelyezhető.
Lapos és magastetős épület elhelyezése egyaránt lehetséges.
Építmények elhelyezése csak a települési csatornahálózatra történő rákötéssel, vagy
egyedi kompakt szennyvíztisztító berendezés telepítésével engedélyezett.
Az övezet telkein a telekhatárok mentén, oldalkert-3m, hátsókert-6m szélességben
zöldfelület kialakításával kötelező. A szintvonalakkal párhuzamos telekhatárokon fa- és
cserjeszintből álló zöldfelület létrehozása kötelező.
5 000 m2 és a fölötti építési telek kialakítása esetén kötelező az előírt zöldfelületek egy
részét az oldalhatár mentén min. 5,0 m, a hátsó telekhatár mentén min. 10,0 méteres
szélességben egybefüggően kialakítani, és fenntartani. A szintvonalakkal párhuzamos
telekhatárokon fa- és cserjeszintből álló zöldfelület létrehozása kötelező.
A növénytelepítések során előnyben kell részesíteni a tájba illő, őshonos, az ökológiai- és
talajadottságoknak megfelelő környezettűrő fajokat. A növénytelepítéseket 2/3 arányban
őshonos fa- és cserjefajok, és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani.
Négy férőhelynél nagyobb gépkocsi – várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható
ki, 4 db parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában
előnevelt fa telepítésével.
A létesítmények használatbavételi engedélye csak az előírt növénytelepítések elvégzése
után adható ki.
Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni maximális védelmet
(nedvesítéssel, takarással, megkötéssel, növénysávokkal stb.) biztosítani kell, bűzt okozó
tevékenységek nem folytathatók.
Új építési telek kialakítása esetén, a HÉSZ 23. §. (2) pontja szerint kell a biológiai
aktivitásérték pótlását megoldani.

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Különleges területek építési övezeteinek általános előírásai
17. §.
(1) A különleges területek építési övezeteibe a sportpályák (Ksp) és a temetők (Kt) területei tartoznak.
(2) A közintézmények telkei a szabályozási terven rögzített funkciók mellett nem oszthatók meg.
(3) A sportpályá(ka)t, a temetőket és a közintézményeket úgy kell kialakítani, hogy azokat
kerekesszékkel és gyermekkocsival is használni lehessen.
(4) Az övezetben haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.
Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai
18. §.
(1) A Ksp jelű különleges építési övezet
Ksp

SZ
5,0

10
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell
meghatározni.
Beépítési mód

Az építési

A beépítésnél alkalmazható
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telek
legkisebb
területe (m2)
Szabadon álló

legkisebb

legnagyobb

zöldfelületi arány
(%)
60

kialakult

beépítettség
(%)
10

építménymagasság
(m)
5,0

b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
c) az övezeten belül az OTÉK 24. §-ának (3) bekezdésében szereplő 5. pontban felsorolt funkciójú
épület, építmény helyezhető el.
d) az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54.
bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban meghatározott
létesítmények helyezhetők el.
(2) A Kt jelű különleges építési övezet
Kt

SZ
4,5

10
K

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell
meghatározni.

Beépítési mód

Szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
kialakult

A beépítésnél alkalmazható
legkisebb
zöldfelületi arány
(%)
40

legnagyobb
beépítettség
(%)
10

építménymagasság
(m)
4,5

b) az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult
állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
c) az övezeten belül az OTÉK 24. §-ának (3) bekezdésében szereplő 7. pontban felsorolt temető és
az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el.
d) az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak közül az a), b), c), d), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők
el.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEKRE ÉS A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A közlekedési övezetekre (KÖu, KÖk) vonatkozó előírások
19. §.
(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti területek a hozzájuk
tartozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt.
(2) A nagyközség területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási terv
szerint kell kialakítani.
(3) A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a
közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők
el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.
(4) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:
a) M4 autópálya: K.I.
b) a 31. sz. főút: külterületi szakasza K.IV.A településen áthaladó belterületi szakasza B.IV.b.
c) a közigazgatási területen áthaladó összekötőutak: külterületen K.V., belterületen B.IV.b.
d) Bekötőút: B.V.c.
e) Gyűjtőutak: B.V.c.
f) 101 Kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.d.
F

101

F

Kiegészítette a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. május 1.
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g) 102 Tápió-menti főút: K.IV.A.
h) külterületi mellékút, egyéb közút: K.VIII.B.”
(5) Külterületen a közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény
kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei külterületen az úttengelytől
mérve:
a) gyorsforgalmi és országos főutak nyomvonala mentén 100-100 m,
b) az alsóbbrendű országos közutak mentén 50-50 m.
(6) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en
belül épület, építmény nem helyezhető el.
(7) A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók az adottságokhoz
alkalmazkodó módon:
a) forgalmi út (főút): jellemzően 30,0 m, min. 20,0 - 25,0 m.
b) gyűjtő út: jellemzően 22,0 m, min. 18,0 - 20,0 m.
c) kiszolgáló út: jellemzően 16,0 m, lakóutca min. 12,0 m (max. 8 lakótelket kiszolgáló zsákutca
esetében min. 8,0 m).
d) a külterületi közutak szabályozási szélessége az alábbi előírások szerint alakítandó ki mindaddig,
amíg a területre vonatkozóan szabályozási terv nem készül: a külterületi közutak szabályozási
szélessége min. 12 m, mely a jelenlegi közterület tengelyétől számítandó. A jelenlegi
közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési
igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli.
(8) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül
kell biztosítani.
a) a már működő közintézmények parkolása csak ott oldható meg közterületi parkolóval, ahol az
kialakult.
b) a lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek esetében is
teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez
nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az önkormányzat parkolási rendelete
alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles elhelyezni, a többit az
önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken. Ezt is a vállalkozónak
kell megépíteni vagy az építés ráeső költségét megfizetnie.
(9) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani.
(10) Az új vállalkozások, jelentősebb forgalomkeltő létesítmények építési engedélyének megadását
alátámasztó forgalmi méretezés elkészítéséhez lehet kötni.
(11) A közlekedési övezet telkein csak szabadon álló beépítéssel és legfeljebb 5 %-os beépítettséggel
létesíthető épület, építmény.
(12) A vasútvonal és az állomás 50 m-es védőtávolságán belül elhelyezni tervezett nem vasúti
építmények engedélyezéséhez a Vasúti Felügyelet szakhatósági hozzájárulását is be kell szerezni.
(13) 103 A Klenovai dűlő SZT-vel érintett területen a közterületeket az alábbiak szerint kell kialakítani:
- közterületen épületet elhelyezni nem lehet,
- az utakat és járdákat pormentes burkolattal kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy a
kerékpáros, kerekesszékes és babakocsis közlekedésre alkalmas legyen. Gyephézagos burkolat
járdaként nem alkalmazható.
- a közterületeken a közlekedésre nem használt felületeket zöldfelületként kell kialakítani, vagy
pormentesen kell burkolni.
- a járdák szegélyét az utcasarkokon süllyesztve kell kialakítani oly módon, hogy az
akadálymentes közlekedésre alkalmas legyen.
104
(14)
Amennyiben a Homoki zsellér területen tervezett települési feltáró úton az engedélyezett
útcsatlakozás és a tervezett útcsatlakozás között 1000 m távolság nincs meg, úgy a PMKF
felmentésének beszerzése szükséges az útépítési engedélyek megszerzéséhez.
(15)105 A távlati közlekedésfejlesztési célra fenntartott közlekedési területen belül építményt elhelyezni
nem lehet.
F

F

F

F

F

F

102

Kiegészítette a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. május 1.
Kiegészítette az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
104
Beiktatta a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. május 1.
103
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Közművekre vonatkozó előírások
20. §.
(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a
megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti
védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az
illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.
(2) A meglévő és a tervezett közcélú, nagyközségi vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen,
vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja
- a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
Közművek számára szolgalmi jog bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési
korlátozást nem okoz.
(3) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, földgázvezeték) csak
terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb
hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles formában szabad létesíteni. Új vezeték
építésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén, a
kivitelezés során a meglévő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési
helyével ütköző építéseknél a meglévő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy
szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni.
(4) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót
vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.
(5) A közlekedésfejlesztés, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a
célszerű közös kivitelezés érdekében.
(6) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati
összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű
számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad
elépíteni.
(7) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenésre, esztétikai
követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
(8) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.
(9) A tervezési területen beépített, illetve beépítésre szánt területén új épület építésére építési engedély
csak akkor adható az OTÉK 8. §-ban rögzített közművesítettség mértéke szerint, ha:
a) a lakóterület építési övezetei esetén a teljes közműellátás rendelkezésre áll,
b) a vegyes terület építési övezeteiben az intézményi területeken a teljes közműellátás rendelkezésre
áll.

A vezetékes vízellátás és energia ellátás – a külön jogszabályban rögzített, eseti létesítési
engedélyek birtokában – az azzal hatékonyságában egyenértékű alternatív technológiával
(fúrt kút, földhő, napenergia) kiváltható.106
Vízellátás
(10) A vízvezetékek védőtávolság igénye az MSZ 7487-es szabványban rögzített előírás szerint
biztosítandó.
(11) A magas talajvíz-állásos, mély fekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény
alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett.
Csatornázás
(12) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért:
105

Beiktatta a 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 8. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
106
Kiegészítette, módosította a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2013. december
4-től.
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a) a talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település egész
területén tilos, az még átmenetileg - rövid időre - sem engedélyezhető.
b) a nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb időszakos vagy állandó vízfolyásba való
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell
szüntetni.
c) a település csatornázásra kerülő utcáiban, a csatorna kiépítését követően az érintett telkek
tulajdonosait a közcsatornára való egy éven belüli rákötésre kötelezni kell.
d) a településen gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való csatlakozási lehetőség
rendelkezésre állása esetén szabad.
(13) A településen elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni.
(14) Vállalkozási, gazdasági, ipari területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára
való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül
létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.
(15) Karbantartás, illetve árvízi védekezés számára
- a Tápió vízfolyás partéleitől 10-10 m,
- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a
nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,
- az önkormányzati és egyéb kezelésben lévő tavak partélétől 5 m
szélességű sáv szabadon hagyandó.
Az árvízvédelmi létesítményeknél a mentett oldalon a 10 m-es sávon belül még átmeneti időre sem
engedélyezhető építmény elhelyezése, ill. anyagok tárolása. Árvízvédelmi töltésben és a töltéslábtól
10-10 m-es távolságon belül közművet fektetni nem szabad, töltést keresztezni az ágazati előírások
szerint lehet.
(16) Közművet fektetni csak felúszás elleni védelemmel lehet. Árvíz idején közművet üzemeltetni nem
szabad, ezért csak olyan létesítmény elhelyezése engedélyezhető, amelynek folyamatos
közműellátását biztosítani nem kell.
(17) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a VIZIG engedélyével szabad.
(18) A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a csapadékvíz
elvezetésére:
a) zárt, illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített,
illetve a beépítésre szánt területen. A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak
vízelvezetéssel együtt építhető.
b) nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, a már üzemelő közlekedési utak
mentén.
(19) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezés kötelező.
(20) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni
kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A
beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal
továbbvezethető a befogadóig.
(21) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a
nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól
összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a
csatornahálózatba.
Villamosenergia-ellátás
(22) A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról szóló
előírásban az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet szabadon kell hagyni.
(23) A településen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamos energia ellátási hálózatot
építeni, illetve a meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni földkábeles illetve légkábeles
elhelyezéssel szabad.
(24) A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő
elhelyezésére.
(25) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során
csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.
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107

Az elektromos energia igények biztosításához szükséges transzformátorállomást közvetlen
közterületi megközelítéssel kell létesíteni.
F

F

Földgázellátás
(27) 108 A települést érintő nagyközép-, és középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági
övezetét szabadon kell hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsági övezet területének igénybe
vételével folytatható, csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.
(28) 109 Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek
el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára
szerelhetőek.
F

F

F

F

Távközlés
(29) 110 A település közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni, ill. meglévő hálózat
rekonstrukcióját engedélyezni vagy föld alatti (földkábel, alépítmény), vagy más légkábeles kisfeszültségű és közvilágítási, kábel TV - hálózatokkal egy tartószerkezeten történő elhelyezéssel
szabad.
(30) 111 A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előírt magassági korlátozás betartandó.
(31) 112 Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Hírközlési antennák
telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy ezt előzetesen az önkormányzati tervtanács,
illetve ennek hiányában a területi főépítész véleményezze.
Távközlési antenna, antennatartó szerkezet, egyéb távközlési építmény a település közigazgatási
területén kizárólag szabályozási tervben kijelölt területen helyezhetők el, az abban meghatározott
formában. Szabályozási terv hiányában távközlési antenna, antennatartó szerkezet, egyéb távközlési
építmény nem helyezhető el.
F

F

F

F

F

F

Szállítóvezetékek 113
(32) 114 A szállítóvezetékek övezete: közműterület - szállítóvezetékek számára, a Szabályozási
Tervlapon az öveket jele (Kök-sz).
115
(33)
A Zsámbok - Vecsés NA 700 nagynyomású gázvezeték biztonsági védőövezete 35-35 m a
vezeték tengelyétől számítva. a gázvezeték biztonsági övezetén belül épület elhelyezésére,
párhuzamos út kialakítására a vonatkozó 6/1982.(V.6.)IpM rendelet előírása alapján nincs
lehetőség. Keresztező út kialakítása csak a MOL Földgázszállító Rt Geodézia által meghatározott
módon lehetséges.
116
(34)
A Barátság II. DN 600 kőolajvezeték minősége alacsony biztonsági tényezőjű vezeték,
tengelytől mért biztonsági övezete 18-18 m. A védőövezetben a 106/2055.(VI.16.)Korm. rendelet
pontjai az irányadók. A védőtávolságon belül újólag tervezett utak létesítése során szükséges a
távvezeték kiváltása a keresztező helyeken a 9004/1982. IpM-KPM együttes közlemény
vonatkozó pontjai érvényesek.
F

F

F

F

F

F

F

Zkp-2 jelű övezet
20/A. §117
(1)A Z-kp-2 jelű építési övezet rajzi jele:

107

Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
109
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
110
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
111
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
112
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
113
Beiktatta a 12/2006.(IV.24.)Kt. rendelet, hatályba lép: 2006. május 1.
114
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
115
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
116
Átszámozta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
117
Módosítva a 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján. Hatályos 2013. december 4-től.
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2000 m2
SZ

Zkp-2

2%
3,0 m

(2)Az övezetben kizárólag az OTÉK 27.§(4) a.) pontban sorolt rendeltetésű építmények
elhelyezése megengedett.
(3) Az övezetben növénykiültetések kizárólag kertészeti terv alapján történhetnek.
ZÖLDTERÜLETI ÖVEZET
A Zkp jelű zöldterületi övezet
21. §.
Zkp

SZ
3,0

2
K

(1) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit alábbi táblázat előírásait betartva kell
meghatározni.

Beépítési mód

Szabadon álló

Az építési
telek
legkisebb
területe (m2)
kialakult

A beépítésnél alkalmazható
legnagyobb
beépítettség
(%)
2

építménymagasság
(m)
3,0

(2) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult állapot
szerinti telekméretet jelöl. E telkek a későbbiekben nem oszthatók meg.
(3) Az övezet telkein az OTÉK 27. §. (4) bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt létesítmények
helyezhetők el.
(4) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. bekezdésében
felsoroltak elhelyezhetők a j), k), l) pontban meghatározott létesítmények kivételével.
(5) Az övezet telkein létesítendő épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető
hajlásszöge 35-45° között választható meg.
(6) Az övezet telkein a közparkokat legalább 80 %-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani.
(7) A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek és zöldfelületek folyamatos fenntartásáról,
esetenkénti felújításáról tulajdonosának gondoskodni kell. Új zöldterületek létesítése és a meglévők
felújítása kertészeti kiviteli tervek alapján készülhet, a kialakításnál a területek biológiai
aktivitásának növelését kell elérni.
(8) A zöldterületek létesítésénél, rehabilitációjánál a növényanyag kiválasztásánál szárazságtűrő, nem
szennyezés érzékeny és nem vattázó fajok telepítendők.
(9) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét nem
veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
(10) A közparkokat úgy kell kialakítani, hogy azokat kerekesszékkel és gyermekkocsival is használni
lehessen.
(11) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

ERDŐ ÖVEZETEK
Az erdőövezetek általános előírásai
22. §.
(1) Az övezetbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetőség szerint összevonhatók.
(2) Az övezetben kerítés csak természet- vagy vadvédelmi vagy közbiztonsági céllal létesíthető, az
erdészeti hatóság engedélye alapján. Az erdőterületeken a gazdálkodás erdészeti üzemterv alapján
folytatandó. Az erdőterületek művelési ág változtatása csak az Állami Erdészeti Szolgálat
Budapesti Igazgatóságának engedélye alapján lehetséges.
(3) 118 Az erdővel vagy erdei faállománnyal borított területeknél figyelembe kell venni az erdőtörvény
végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.)FM rendeletben foglaltakat. Az erdőterületek termelésből
F

118

F

Beiktatta a 13/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályos 2005. június 1.
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történő kivonása, a művelési ág megváltoztatása, időleges igénybevétele, belterületbe vonása és
rendeltetésszerű használatának ügyében az első fokon eljáró hatóság az ÁESZ Budapesti
Igazgatósága.
119
(4) Az erdőterületek termelésből való kivonása csak ütemezetten, a valós igényeknek megfelelően
történhet.
F

F

Az erdőövezetek részletes előírásai
23. §.
(1) Az Eg jelű gazdasági erdő övezet területe általános esetben nem építhető be, kivételes esetben a
közérdekből szükséges létesítmények (közművek, közlekedési, honvédelmi, polgári védelmi, táj- és
természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati, stb.) építményei elhelyezhetők az övezet faállománnyal
nem borított részén, max. az övezet 1 %-án.
a) az övezet területe min. 75 %-ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és
cserjés felületként, illetve vadföldként alakítható ki.
(2) Az Ev jelű erdő övezet (védő erdőterületek, véderdősávok) területe általános esetben nem építhető
be, kivételes esetben a közérdekből szükséges létesítmények (közművek, közlekedési, honvédelmi,
polgári védelmi, táj- és természetvédelmi, vadvédelmi, stb.) építményei elhelyezhetők az övezet
faállománnyal nem borított részén, max. az övezet 0,1 %-án.
a) az övezet véderdőinek és védő zöldsávjainak területe min. 85 %-ban zárt faállománnyal
telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki.
b) a tervezett védőzöld területeket, véderdőket erdészeti, illetve kertészeti tervek alapján tömör,
többszintes növényállománnyal, lehetőleg zárt fás állomány létesítésével kell kialakítani az
áthaladó távvezetékekre és földgázvezetékekre vonatkozó elírások figyelembe vételével.
c) e területeken csak a rendeltetésszerű használatot elősegítő létesítmények, építmények
helyezhetők el, az övezet tartós emberi tartózkodásra szolgáló épülettel nem építhető be. A
védett és véderdő területek egyéb célra nem használhatók fel.
120
d) Erdőtelepítés és erdőfelújítás során kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak
megfelelő honos fafajok alkalmazhatók.
(3) Az E-tk jelű erdő övezet (védett erdőterületek, természetvédelem alatt álló erdők) területe nem
építhető be, a táj- és természetvédelmi célból feltétlenül szükséges beépítést kivéve. Ezen esetleges
beépítés paramétereit a természetvédelmi hatóság jogosult megállapítani.
a) az övezethez tartozó természetvédelem alatt álló védett erdőterületek és zöldsávok területe a
természetközeli állapotnak megfelelő faállománnyal illetve növénytársulással és tartandó fenn.
b) a Gödöllői Tájvédelmi Körzethez tartozó védett erdőterületek fenntartását, üzemtervezését a
természetvédelmi a TK kezelési tervével összhangban kell végezni.

Természetközeli terület
23/A §.121
(1) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
(2) Az övezetben a rét, legelő művelési ág megtartandó.

MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK
A mezőgazdasági övezetek általános előírásai
24. §.
(1) A mezőgazdasági övezetek telkei a növénytermesztési és az állattenyésztési tevékenységek területei,
ezért itt jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás
építményei helyezhetők el. Az övezetek területén a 6000 m2-nél nagyobb területű telkeken
lakóépület is elhelyezhető, de csak a mezőgazdasági tevékenységet szolgáló épülettel, épületrésszel
119

Beiktatta a 13/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályos 2005. június 1.
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 9. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
121
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 10. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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egybeépítve, amennyiben az erre vonatkozó övezeti előírások is teljesülnek. Ezen túl az OTÉK és a
HÉSZ lakóépület építésére vonatkozó egyéb előírásainak teljesülése is szükséges.
(2) 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.
(3) Mezőgazdasági terület csak kivételes esetben keríthető le, természetes hatású anyag használatával. A
beépítetlen földrészlet nem keríthető le.
(4) Az övezetben épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el, külterületen épület oldalhatárra
nem építhető. Legalább 12 m mélységű előkertet, a szomszédos telekhatártól pedig minimum 10 m
oldalkertet kell biztosítani.
(5) Az övezet területén lapos tetős épület nem építhető, a nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület
tetőhajlásszöge 30°-45° között lehet. Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez
képest 50 cm-nél nagyobb magasságban nem emelhető ki.
(6) A távlatilag más célra hasznosítandó jelenlegi mezőgazdasági területek művelését a más célú
igénybevételig biztosítani szükséges.
(7) Az épületek engedélyezése és létesítése során figyelembe kell venni a környezetvédelmi
védőtávolságokra és közműbiztonsági övezetekre vonatkozó építést tiltó és korlátozó előírásokat.
A mezőgazdasági övezetek részletes előírásai
25. §.
(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezet (általános mezőgazdasági területek):
Má

SZ
4,5

1
30.000

a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Beépítési mód

A beépíthető telek
legkisebb területe
(m2)

Szabadon álló

30.000

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb
beépítettség
(%)
1

építménymagasság
(m)
4,5

b) a beépíthető földrészlet átlagos szélessége minimum 60 m.
c) az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
d) az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54.
bekezdésében felsoroltak közül bármely létesítmény elhelyezhető a d), h) és i) pontban foglaltak
kivételével.
A 30.000 m2-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható,
újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés) nem
engedélyezhető.
e) az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási
technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi
hatóság hozzájárulását be kell szerezni.
f) amennyiben a beépíthetőséghez szükséges legalább 3 ha mezőgazdasági terület több
birtokrészből áll össze, az ezek összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a birtok egyik,
legalább 10.000 m2 nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén összevontan is igénybe
vehető.
g) birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz
tartozó birtoktestek legalább 60 %-a a település (Maglód) közigazgatási területén találhatók.
h) a birtokközpont kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni. A birtokközpont
kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell a hozzá tartozó birtoktest összes
telkének ingatlan-nyilvántartási adatait. A birtoktest birtokközponton kívül eső telkeire építési
tilalmat, illetve korlátozást kell bejegyezni.
i) a birtokközpont telkén a fenti, összterületre vonatkoztatott beépítési korlát mellett a beépítettség
nem haladhatja meg a 15 %-ot.
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j) az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az
OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén
kivételesen lakóépület is létesíthető. A kialakítható lakóépületben legfeljebb két lakás létesítése
engedélyezhető. Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági (és lakó-) célú épület nem
helyezhető el. Az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha:
- a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is
rendelkezik,
- a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a
lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély.
k) a lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge 35-45°között választható
meg.
(2) Az Mf-1 jelű mezőgazdasági övezet (farmgazdasági mezőgazdasági területek):
SZ
3
4,5
10.000
a) az övezet területén max. 100 m2 alapterületű lakó- és max. 200 m2 alapterületű gazdasági épület
építhető egy épülettömegben, tájba illő, földszintes, magastetős kivitelben, építési engedély
alapján. Az építési engedéllyel rendelkező, illetve beépített földrészletek a későbbiekben nem
oszthatók meg.
b) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Mf-1

Beépítési mód

A beépíthető telek
legkisebb területe
(m2)

Szabadon álló

10.000

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb
beépítettség
(%)
3

építménymagasság
(m)
4,5

c) az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
d) az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54.
bekezdésében felsorolt bármely létesítmény elhelyezhető, a d) és h) pontban foglaltak
kivételével.
e) a 10.000 m2-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható,
újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem
engedélyezhető.
f) az övezetben csak magastetős kialakítású építmény engedélyezhető. A tető tetőhajlásszöge 3545° között választható meg.
g) az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási
technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi
hatóság hozzájárulását be kell szerezni.
(3) Az Mf-2 jelű mezőgazdasági övezet (farmgazdasági, kisüzemi mezőgazdasági termelést lehetővé
tévő területek):
SZ
3
Mf-2
4,5
3.000
a) az övezet területén csak az OTÉK 29. §. szerint meghatározott un. mezőgazdasági hasznosítás
építményei helyezhetők el egy épülettömegben, tájba illő, földszintes, magastetős kivitelben,
építési engedély alapján. Az építési engedéllyel rendelkező, illetve beépített földrészletek a
későbbiekben nem oszthatók meg.
b) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Beépítési mód

A beépíthető telek
legkisebb területe
(m2)

Szabadon álló

3.000

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb
beépítettség
(%)
3

építménymagasság
(m)
4,5
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c) az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
d) az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54.
bekezdésében felsorolt bármely létesítmény elhelyezhető, a d) és h) pontban foglaltak
kivételével.
e) a 3000 m2-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható,
újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem
engedélyezhető.
f) az övezetben csak magastetős kialakítású építmény engedélyezhető. A tető tetőhajlásszöge 3545°között választható meg.
g) az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási
technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi
hatóság hozzájárulását be kell szerezni.
(4) Az Mf-3 jelű mezőgazdasági övezet (farmgazdasági, kertgazdasági termelést szolgáló területek):
SZ
3
Mf-3
3,5
750
a) az övezet területén csak az OTÉK 29. §. szerint meghatározott un. mezőgazdasági hasznosítás
építményei helyezhetők el egy épülettömegben, tájba illő, földszintes, magastetős kivitelben,
építési engedély alapján. Az építési engedéllyel rendelkező, illetve beépített földrészletek a
későbbiekben nem oszthatók meg.
b) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
Beépítési mód

A beépíthető telek
legkisebb területe
(m2)

Szabadon álló

750

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb
beépítettség
(%)
3

építménymagasság
(m)
3,5

c) az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
d) az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54.
bekezdésében felsorolt bármely létesítmény elhelyezhető, a d) és h) pontban foglaltak
kivételével.
e) A 750 m2-él kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető,
de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem engedélyezhető.
f) az övezet telkei összevonhatók, de további osztásuk nem engedélyezhető.
g) az övezetben csak magastetős kialakítású építmény engedélyezhető. A tető tetőhajlásszöge 35-45
°között választható meg.
h) az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási
technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi
hatóság hozzájárulását be kell szerezni.
(5) Az Mgy jelű gyepgazdálkodási övezet (mezőgazdasági gyepterületek):
SZ
0,1
Mgy
3,5
30.000
a) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

Beépítési mód

A beépíthető telek
legkisebb területe
(m2)

Szabadon álló

30.000

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb
beépítettség
(%)
0,1

építménymagasság
(m)
3,5
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b) a meglévő földrészletek megosztásával 50.000 m2-nél kisebb és 50 m-nél keskenyebb
földrészletek nem hozhatók létre. Az övezetben max. 1,6 m magasságú, faanyagú kerítés, karám
létesíthető.

(6)122

Az Má-gy jelű mezőgazdasági gyümölcsös övezet (általános mezőgazdasági területek):

a) Az Má-gy jelű övezet rajzi jele:
SZ

max. 30 m2

3,5 m

6000 m2

Má-gyüm
b) az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
telek méretét az alábbi előírásokat betartva kell meghatározni.
 a beépítési mód:
szabadon álló
 a maximálisan beépíthető alapterület:
30 m2
 a megengedett legnagyobb építménymagasság:
3,5 m
 a kialakítható legkisebb telekterület mérete:
6000 m2.
c) Az övezet területén csak az OTÉK 29. § szerint meghatározott ún. mezőgazdasági
hasznosítás építményei helyezhetők el.
d)Az épület:
d1) egy tömegben,
d2) környezetbe illeszkedő kialakítással,
d3) fa tartószerkezettel,
d4) tetőformája nyeregtető, 15-30 közötti hajlásszöggel,
d5) homlokzatánál kizárólag faburkolatok alkalmazásával,
készülhet.

EGYÉB ÖVEZET
A V jelű övezet
26. §.
(1) Az övezetbe a vízfolyások medre, partja és védőterületeik tartoznak. Az övezetben csak a
vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő, illetve táj- természet- és
környezetvédelmi és egyéb közérdekből szükséges (polgári védelmi, stb.) létesítmények
helyezhetők el.
A vízmedrek közé tartozik az Alsó-Tápió, a Maglód-patak területe.
(2) Az Alsó-Tápió partélétől kifelé 10 m-es védő- és fenntartási sáv biztosítandó. A Maglód-patak
vízügyi fenntartási sávja partélétől mért 3-3 m.
(3) A vízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyep- vagy erdőterületként alakítható ki. A
vízfelületeket kísérő (egyéb területen lévő) galériaerdők, faállományok megtartandók.
(4) A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők.
(5) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

III. FEJEZET

ÉRTÉKVÉDELEM
Művi értékek védelme
27. §.
(1) Maglód igazgatási területén az alábbi építmények állnak országos műemléki védelem alatt:
M III-7097 Lakóház, volt Wodianer-kastély
(22509/1958)
Kastély köz 2.
122

Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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hrsz.: 499/10
Késő klasszicista, 1870.
M

(2)
(3)
(4)

(5)

II-7096 Evangélikus templom
(1208/1971)
Sugár u. 66.
hrsz.: 720
Késő barokk, 1775-1776-ban épült.
Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetét a szabályozási tervlap
jelöli.
Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetén belül telkek, építési
telkek építési hatósági ügyeiben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell
vonni.
A művi értékek helyi védelmét a helyi értékvédelmi területen, valamint a helyi védelem alatt álló
épületeken, építményeken végzett építési munkák önkormányzat által történő engedélyezése során
kétlépcsős engedélyezési eljárással (HÉSZ 5. §.), valamint a helyi értékvédelemről szóló külön
rendelet előírásainak együttes betartásával kell biztosítani. A helyi értékvédelmi rendelet
előírásainak együttes betartásával kell biztosítani. A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig az
építésengedélyezési eljárást az általános szabályok szerint kell lefolytatni.
Az övezeti tervlapon H1 jellel lehatárolt területen belül a helyi értékvédelmi vizsgálat és a helyi
értékvédelmi rendelet elkészültéig az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a) az építési engedélyezési eljárás során a HÉSZ 5. §-ban és 6. §. (1) a) pontjában foglaltakat kell
betartani,
b) megőrzendő az utcák, közök történelmileg kialakult rendszere,
c) a kialakult telekszerkezet megőrzendő, ezért ennek érdekében a meglévő telkek tovább nem
oszthatók. Telekösszevonással a jellemzőtől eltérő arányú/formájú/alakú telek, tömbtelek nem
alakítható ki. Telekösszevonás a 9. §. (6) bekezdésében megfogalmazott minimális
telekszélesség figyelembe vételével, a telekszélesség növelése érdekében történhet, a jelenlegi
telekhatárok megtartásával, illetve egy-egy telekhatár megszüntetésével, a telekhatárok eltolása,
tologatása nélkül.
d) a telkeken épület csak oldalhatáron álló módon (fésűsen) helyezhető el.

e) az épületek bővítése az épület mögött, az oldalhatár mentén hosszirányban történhet. Ha a
telekszélesség lehetővé teszi, az épületek bővítése udvari keresztszárnnyal is megoldható, az utca
homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva, de csak abban az esetben, ha a szomszédos telekhatár felé a
szükséges tűztávolság biztosítható. A keresztszárny szélessége a főépület (meglévő épület) szélességét
nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.
f) abban az esetben, ha a beépítés tekintetében/szempontjából mértékadó oldalhatárral szemközti
telekhatáron is áll épület, akkor azon az épületen csak annak bővítését nem eredményező,
állagmegóvást szolgáló építési tevékenység végezhető.
g) a patak menti területeken a meglévő értékes fás növényzet védelme biztosítandó.
(6) Az övezeti tervlapon védett utcakép jellel jelölt utcarészletek esetében az építési engedélykérelmek
elbírálásakor fentieken túl a következő előírások is betartandók:
a) a meglévő épületeken tervezett bármilyen építési munka esetén a kialakult, hagyományos
homlokzati és tömegarányok, a tetőforma, a párkány- és gerincmagasságok, a nyílásrendek, a
nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.
b) az épületek úgy bővíthetők, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása
(utcaképi szerepe) ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb
kárt szenvedje.
c) az épületeken homlokzat-felújítás, homlokzat-átalakítás, portál ki- vagy átalakítás csak a teljes
épülethomlokzat figyelembe vételével történhet.
d) az épületek, épületrészek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, hiány esetén
pótlandók.
Régészeti lelőhelyek védelme
28. §.
(1) A település közigazgatási területén lévő, alábbiakban felsorolt, ismert régészeti lelőhelyek
lehatárolását az övezeti tervlap tartalmazza.
1. Az Ecser-Maglód műút mindkét oldalán, nagyrészt a műúttól délre, É-D irányú dombháton
szarmata, avar kori (?) és Árpád-kori település.
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2. Az Ecser-Maglód műúttól 300-350 m-re északra, kb. 50 m átmérőjű területen középkori
telepecske.
3. Wodiáner-tanya. patak délnyugati partján húzódó magaslaton bronzkori és késő szarmata (3-4.
század) település. A lelőhely délnyugati része már beépült.
4. A 31. sz. főút és a patak közötti domboldalon új-kőkori, avar kori és Árpád-kori település. (A
lelőhely nagy valószínűséggel kiterjed az ipari park keleti-délkeleti részére.)
(2) A régészeti lelőhelyek területén végzendő bármely építési munka esetében az építési engedélyezési
eljárásba a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell vonni.
(3) Régészeti lelőhelyek területén való építkezések esetében a földmunkák megkezdéséről, a
munkálatok megkezdése előtt 8 nappal a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell.
(4) A település területén előkerülő régészeti emlékek leletmentésével, bemutatásával kapcsolatban a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal kell egyeztetni. Ha a földmunkák során régészeti leletek (pl.
edény töredékek, ember- vagy állatcsontok, stb.) kerülnek elő, a munkálatokat azonnal fel kell
függeszteni, és a területileg illetékes Múzeumot haladéktalanul értesíteni kell.
(5)123A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el. Ezért a tervezési területen a földmunkával járó beruházások megkezdése előtt
régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a terepbejárás és/vagy próbaásatás.
Ennek hiányában a földmunkákat csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. E régészeti
szakfeladatok elvégzésére - a beruházó költségére - a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
jogosult. A beruházónak a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a
kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal.
Természeti értékek védelme
29. §.
(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási
útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a
természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon.
(2) Védett természeti területen és a védőzónájában bármilyen tevékenység, valamint épületek,
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések, vízi-létesítmények elhelyezésénél a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakhatóságként működik közre.
(3) Helyi védettségű természeti területen bármilyen tevékenység, valamint épületek, építmények,
nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak az önkormányzat engedélyével,
valamint a védettségről intézkedő rendeletben és a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően
végezhető.
(4) Az „ex lege” (azaz a természetvédelmi törvény értelmében) védett területnek minősülő földvárakra,
forrásokra és lápos - mocsaras területekre a természetvédelmi törvény hatálya alapján az országos
szintű védettség szabályai vonatkoznak.
(5) A természeti területeken a védelem érdekeit és az értékek megőrzését, mentését és bemutatását
szolgáló tevékenységek folytathatók, melyek során alapul kell venni a természetvédelmi törvény,
valamint a mindenkori táj- és természetvédelmi jogszabályok előírásait.
(6) A természeti területeket ért tájkárosítások (felszínmegbontás, gyepfeltörés, beépítés,
hulladéklerakás, stb.) megszüntetendők és a területek tájrekonstrukciós terv alapján rendezendők. A
tájromboló hatások, szennyezések megszüntetendők, vagy takarásukról gondoskodni kell
(takarófásítás, stb.).
IV. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK
Földvédelem
30. §.
(1) A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, előkészítés)
végzése során:
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni újrahasznosításig,

123

Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 12. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
43

Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2014. augusztus 27-től

b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet
(nedvesítéssel, takarással),
c) az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását helyben kell
megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni.
(2) Területfeltöltések esetén a feltöltött anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyag
helyezhető el, mely a talajt, talajvizet nem károsítja.
(3) Bontási és mélyépítési munkálatok során meg kell vizsgálni a talaj és a talajvíz szennyezettségét.
(4) A mezőgazdasági területek erózió és defláció elleni védelmét a megfelelő agrotechnikai eljárások
alkalmazásán túl a meglévő szélvédő és egyéb erdősávok, védőfásítások fenntartásával, ezek
hiányzó szakaszainak pótlásával, valamint az állandó zöldfelületi fedettségű felületek növelésével is
biztosítani kell.
124
(5)
A rekultivált hulladéklerakó (068/2) hrsz.-ú ingatlan területének beépítése esetén a határérték
feletti koncentrációban toxikus fémeket tartalmazó hulladék ártalmatlanítására talajcsere végzése
szükséges.
125
(6)
A talajcseréhez bányatisztaságú föld használható, amelyben a kockázatos anyagok koncentrációi
nem érik el a 10/2000.(VI.2.)KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben a földtani közegekre
megadott „B” szennyezettségi határértéket.
126
(7) A talaj és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők.
Gépjárműparkoló, járműtároló kialakítása csak kiemelt szegéllyel és szilárd burkolattal ellátva
történhet, melyről a csapadékvíz összegyűjthető. Az így összegyűjtött csapadékvizek kizárólag
hordalékfogó és olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők közcsatornába, szennyvíztisztítóba,
zárt tárolóba. Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a víz és a talaj
határérték feletti károsodását okozhatja.
(8) 127A technológiai eredetű szennyvíz tisztítását a vonatkozó hatályos rendeletek szerint a telephelyen belül kell megoldani olyan mértékben, hogy az a közcsatornába vezethető legyen.
(9) 128Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a közcsatornába,
zárt tárolóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell.
(10) 129Tájkarakter védelme érdekében a 1,5 méternél nagyobb rézsűk, feltöltések és bevágások egy
tagban nem alakíthatók ki, tagolásuk szükséges. Rézsűk max. hajlásszöge 30 .
F

F

F

F

Vízkészletek minőségvédelme
31. §.
(1) A település a szennyeződés-érzékenységi besorolás alapján a „B” 130 érzékeny kategóriába tartozik.
(2) Külterületen vízfolyások és vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en, tavak partjától
számított 100 m-en belül új épület elhelyezése (amennyiben arról külön jogszabály nem
rendelkezik) tilos!
(3) A kisvízfolyások, árkok, csatornák védőterületei gyep- vagy erdőterületként alakítandó ki, illetve
tartandó fenn. A kisvízfolyások, árkok, csatornák hiányzó kísérőfásítását legalább az uralkodó
szélirány felöli parton pótolni szükséges.
(4) A felhagyott bányagödrökben keletkezett tavak utóhasznosítását a rekultivációs tervek szerint
biztosítani kell. Természetes vízállás méretétől függetlenül, illetve 0,5 ha-nál nagyobb mesterséges
vízfelület nem szüntethető meg, medre nem tölthető fel.
F

F

124

Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 7. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
Beiktatta a 3/2008.( II.15.)Kt. rendelet 7. §-a. Hatályos 2008. február 15-től.
126
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. július 17-től,
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
127
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. július 17-től,
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
128
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. július 17-től,
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
129
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. július 17-től,
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
130
Módosította az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
125

a rendelkezést hatályba
a rendelkezést hatályba
a rendelkezést hatályba
a rendelkezést hatályba
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(5) Természetes illetve természetszerű vízfelületek, vízmedrek kezelése és fenntartása a
természetvédelmi szabályoknak megfelelően végzendő.
Levegőtisztaság-védelem
32. §.
(1) A település közigazgatási területe levegőtisztaság-védelmi szempontból a 131 légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet meghatározása szerint a „Budapest és
agglomerációja” légszennyezettségi zónába tartozik.
(2) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértéket meghaladó
kibocsátásokat, határértéket túllépő légszennyező tevékenység fenntartása és telepítése nem
engedélyezhető.
(3) A település levegőtisztasági állapotának javítása érdekében is gondoskodni kell a meglevő
zöldfelületek védelméről, illetve növeléséről, az alacsonyszintű erdősültség növeléséről.
F

F

Zaj és rezgés elleni védelem
33. §.
(1) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát,
telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad engedélyezni és
üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési
(immissziós és emissziós) határértékeket ne haladja meg.
(2) Szorgalmazni kell a települést elkerülő közúthálózat mielőbbi megépítését, majd az átmenő
gépjárműforgalom erre való kihelyezését, a közúti zaj- és rezgésártalmak forgalomtechnikai
eszközökkel való csökkentését.
Élővilág, élőhelyek védelme
34. §.
(1) A meglévő erdő, gyep (rét-legelő), nádas területek művelési ág változása nem engedélyezhető.
(2) A védett területekre vonatkozó kezelési és fenntartási tervek előírásainak maradéktalanul érvényt
kell szerezni. A védett területeken és természeti területeken bármilyen terület felhasználási
beavatkozás csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes hozzájárulásával - illetve az
országos védettség alatt álló területeken engedélyével - végezhető.
(3) A belterületbe vonásra tervezett területeken a belterületbe vonásig biztosítani kell a jelenlegi
művelési ág fenntartását.
(4) Védőzöld sávok, véderdő sávok telepítésénél több szintű növényállományt kell kialakítani.
Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás
35. §.
(1) A település azon telkein, területein, amelyek a szervezett gyűjtésbe nincsenek bevonva, a
lakosságnak kell megszervezni és végezni a hulladékelszállítást.
(2) A kommunális hulladék és építési törmelék elhelyezése csak az önkormányzat hulladékgazdálkodással foglalkozó rendeletében meghatározott lerakón történhet.
(3) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállításáról, illetőleg
ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni, a telephelyen kívüli hulladéktárolás
tilos!
(4) A környezet védelme érdekében maradéktalanul betartandók a HÉSZ közművekre vonatkozó 20. §ában, különösen annak (12)-(21) bekezdésében foglalt előírások.

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
35/A. §132
Településrendezési szerződés
Településrendezési szerződés köthető:
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Módosította az 5/2005.(II.14.)Kt. rendelet, hatályos: 2005. március 1.
Kiegészítette 24/2010. (XI.26.) Kt. rendelet 14. §-a. Hatályos 2011. július 17-től, a rendelkezést hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2014. augusztus 27-től

a) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai - mint a közműellátási és
ahhoz kapcsolódó közlekedési infrastruktúra elemek kiépítésére - a 4. § (3) bekezdés
figyelembe vételével.,
b) A szabályozási tervlapon közhasználat céljára átadható terület jelöléssel érintett
területek közterületi jellegének kialakítására és fenntartására.,
c) Rovina-dűlő SZ-5 jelű szabályozási tervlapján beültetési kötelezettséggel lehatárolt
területeken a véderdő(k), gyümölcsös(ök), és fasor(ok) kialakításának feltételeire a
23. § (2) bekezdés figyelembe vételével.
V. FEJE ZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Záró rendelkezések
36. §.
(1) Az 5. §. (1), valamint a 27. §. (4) bekezdésében megfogalmazott elvi építésengedélyezési
kötelezettség a helyi értékvédelmi rendelet elkészülte után lép érvénybe.
(2) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv 2002. november 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Maglód nagyközségi önkormányzat Általános Rendezési
Tervéről szóló 3/1995.(III.8.)sz. - valamint az azt módosító 5/1996.(III.21.), 22/1996.(XI.28.),
11/1997.(III.28.) és 7/1998.(III.27.)sz. - és a Pedagógusföld részletes rendezési tervéről szóló
6/1996.(III.21.)sz. rendelet hatályát veszti.
(3)133

Maglód, 2002. szeptember 26.

Bezzegh István s.k.
polgármester

Oláh János s.k.
jegyző

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, ………………….

Margruber János
jegyző
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Módosítva a 26/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. Hatályos 2012. december 28-tól.
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