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Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének
19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Páty község Helyi Építési Szabályzatáról
Páty Község Önkormányzat Képvisel -testülete az épített környezet alakításáról és
védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6/A. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalának Állami F építésze, Pest Megye Közgy lésének Elnöke, a KDV
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, Budapest F város
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve,
a
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a PMKH Közlekedési Felügyel ség, a PMKH Érdi Járási
Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály, a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság, a PMKH Földhivatala, a PMKH Erdészeti Igazgatósága, a
PMKH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Budapesti Bányakapitányság, a Honvéd
Vezérkar Hadm veleti Csoportf nökség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
a Pest Megyei Rend r-F kapitányság Közlekedésrendészeti Osztály, a KDV Vízügyi
Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Pest Megyei Kirendeltség Közút Osztály, a
Magyar Közút Állami Közútkezel , Fejleszt , M szaki és Információs Kht. Pest Megyei
Területi Igazgatósága, az Állami Autópálya Kezel Zrt, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ, Biatorbágy, Telki, Budakeszi településekkel és közrem ködésével
lefolytatott véleményezési eljárás eredményeként a következ ket rendeli el, és jóváhagyja e
rendelet 1. és 2. sz. mellékletét képez KSZT – 2013 és BSZT – 2013 szabályozási
terveket.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya és fogalom meghatározások
1.§
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területére, kivéve a 04 és a
020/54 hrsz. területeket.*
(2) A rendelet mellékletei: 1.sz. Külterület Szabályozási Terv - 2013 / M3**, 2.sz. Belterület
Szabályozási Terv - 2013 / M2.***
(3) A rendelet függelékei: 1.sz. M emlékek és a m emléki környezetük listája, 2.sz. A
település régészeti lel helyei, 3.sz. Helyi értékvédelmi területek lehatárolása, 4.sz. A helyi
értékvédelem alatt álló épületek, építmények listája és a helyi értékvédelemre kijelölt
építmények listája, 5.sz. A helyi jelent ség természetvédelmi területek listája és a helyi
jelent ség természetvédelmi területként kijelölt területek és egyedi tájértékek jegyzéke,
6.sz Az utak tervezési kategóriák szerinti besorolása.
(4) A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet "33. Átmeneti rendelkezések" fejezete alapján az
engedélyezési eljárások során a 253/1997 (XII. 20.) kormányrendelet az országos
településrendezési és építési követelményekr l (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus
6-án hatályos állapota alkalmazandó. ****
(5) Fogalom meghatározások:
a) Épület bruttó szintterülete az építményszintek bruttó területeinek összege, amelybe
nem kell beszámítani:
aa) az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeit,
* Módosította a 22/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 31-t l
** Módosította az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet - hatályos 2015. február 13-tól
*** Módosította az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet - hatályos 2015. február 13-tól
**** Módosította az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet - hatályos 2015. február 13-tól
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ab) az els pinceszintnek min sül építményszint-területnek a lakásokhoz tartozó
tárolóhelyiségeit,
ac) a személygépjárm -tároló területét az OTÉK, illet leg a helyi parkolási
rendeletben megállapított fér hely mértékig,
ad) az ac) pont szerinti mértéket meghaladó, épületben elhelyezett
személygépjárm -tárolók területének felét.
b) Szintterületi mutató: az épület összes bruttó szintterületének és a telek területének
hányadosa.
A Szabályozási terv tartalma
2. §
(1) A szabályozási tervlapon kötelez elemnek kell tekinteni, amelynek módosítása a
szabályozási terv módosítását vonja maga után:
a)
az építési övezet el írásait,
b)
a szabályozási vonalat,
c)
az építési vonalat,
d)
a területegység határát, amelyet egyben kötelez telekhatárként kell értelmezni,
e)
az övezeti határvonalat,
f) a beültetési kötelezettséget,
g)
a véd távolságokkal, és korlátozásokkal érintett terület határát.
Telekalakításra vonatkozó általános szabályok
3. §
(1) Nyúlványos telek kialakítása csak úgy alakítható ki, hogy a megosztani kívánt telek
szélessége legalább 20,0 m maradjon.
(2) Magánutak kialakítását telekalakítási terv során kell meghatározni, a közforgalom el l el
nem zárt magánutakat a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelel
paraméterekkel. A gazdasági, vegyes, vagy különleges területek megközelítését biztosító
magánutak minimális telekszélességének legalább 12 méternek kell lennie, a négynél több
lakás vagy üdül megközelítését biztosító magánutak minimális telekszélességének
legalább 8 méternek kell lennie. A telkek megközelítésére szolgáló magánútnak a telkekre
el írt közm ellátás biztosítására is alkalmasnak kell lennie.
Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok
4.§
(1) A közterületen elhelyezhet építményekkel szembeni elvárások:
a) A megállók várakozóhelyein csak áttört, illetve átlátszó anyagból kialakított beállók
alakíthatók ki, meglév k felújíthatók, jó karban tartandók.
b) A m emléki és helyi védelem alatt álló területen csak a környezet arculatához
illeszked , esztétikus hirdet -berendezés, reklámhordozó, tájékoztató tábla helyezhet
el. A helyi védelem alatt álló Pincehegyen cég- és címtábla homlokzatra szerelt
formában, a pincék építészeti arculatához illeszked módon kialakított, fémszerkezet
cégér helyezhet el, A3 ívméretet (420mm x 297mm) meg nem haladó méretben,
pincénként legfeljebb 1 db. Fentieken kívül a pince homlokzatának legfeljebb 10%-át
meg nem haladó felületen festett formában alakítható reklámfelület. *
* Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól *
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c) Belterületen az A1-es ívméretet (840x597mm) meghaladó méret reklámfelület,
reklámhordozó nem helyezhet el, kivéve az ideiglenesen elhelyezett kulturális
rendezvényt, m sort hirdet plakátot. Hirdetés, reklámhordozó, hirdet tábla és cégér
kizárólag az épületek közterületr l látható homlokzatain helyezhet el, úgy, hogy azok
szervesen illeszkedjenek az épületek vízszintes és függ leges homlokzati tagolásához,
a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához, és együttesen összhangban legyenek az
épület építészeti részletképzésével és kialakításával.
d) Közterületen csak a környezet arculatához illeszked , esztétikus utcabútor és egyéb
köztárgy helyezhet el.
II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI EL ÍRÁSAI
Kisvárosias lakóterület el írásai (Lk)
5.§
(1) AZ LK-1 JEL építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
(a) Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhet k el: lakó, helyi lakosság
ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény.
(b) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 900 m2.
(c) A beépítettség legfeljebb 35% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
(d) A telek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani.
(e) A legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
(f) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 4 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(2) AZ LK-2 JEL építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag az alábbi funkciók helyezhet k el: lakó, helyi lakosság
ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény.
b) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
c) A beépítettség legfeljebb 35% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
d) A telek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) A legfeljebb 6,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 4 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
Kertvárosias lakóterület általános el írásai (Lke)
6. §
(1) Az építési övezet jellemz en családiházas, laza beépítés lakóterület. Az Lke-20, Lke-22
építési övezetekben legfeljebb négylakásos lakóépület, a többi építési övezetben
legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhet el. *

* Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól *
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(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhet funkciók:
a) lakófunkció és gépkocsi tároló
b) lakófunkció mellett, az épület szintterületének legfeljebb 50 %-án: a helyi lakosság
ellátását szolgáló kereskedelemi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális és a terület rendeltetésszer használatát nem zavaró kézm ipar
funkciók. *
c) a kertvárosias lakóterület építési övezetei telkein önállóan nem helyezhet k el a helyi
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület és a terület rendeltetésszer használatát nem
zavaró hatású kézm ipari építmény.
d) az építési övezetekben nem helyezhet k el hatlakásos lakóépületek, a helyi lakosság
közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, üzemanyagtölt és a terület
rendeltetésszer használatát nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára
szolgáló épület.
(3) Az Lke-1, Lke-2, Lke-4, Lke-10, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-20, Lke-22 építési
övezetekben telkenként legfeljebb 1 épület helyezhet el, a többi építési övezetben pedig
telkenként legfeljebb 2 épület helyezhet el. **
(4) Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén alakítható minimális telekszélesség 14 m,
maximális telekszélesség 30 m, szabadon álló beépítési mód esetén alakítható minimális
telekszélesség 16,0 m, maximális telekszélesség 36 m. Ez alól kivételt képeznek az
értékvédelmi terület építési övezetei és az Lke-20 építési övezet, amelyek el írásait a
részletes övezeti el írások tartalmazzák. ***
(5) Az épületek tet idomának hajlásszöge 30°- 45° közötti legyen, ha egyéb el írás az építési
övezeteknél nem szerepel.
(6) A védett területeken az épületek kialakításánál természetes anyagokat (cserép, k , tégla,
fa, vakolt felületek) kell alkalmazni.
(7) Az építési övezetek épületeinél az épületek tet fed anyagaként csak a kiselemes égetett
agyag-, beton-, ill. fém- anyagokból készült cserép, a természetes pala, a bitumenes
zsindely alkalmazható, a tet fed anyagok színe csak a természetes anyagok színei és
azok árnyalatai, a vörös, a barna és a sötétszürke lehetnek. Egyéb szerkezetek
színezésénél a természetes anyagok színei alkalmazhatók, kék, zöld, lila és rózsaszín
kizárásával.
(8) Az építési övezet telkein szint alatti garázs legfeljebb 10%-os lejtés rámpával alakítható
ki.
Kertvárosias lakóterületek részletes el írásai (Lke)
7. §
(1) Az Lke-1 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 800 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
10 m legyen.
* Módosította az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet - hatályos 2015. február 13-tól
** Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
*** Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
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(2) Az Lke-2 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 1200 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
10 m legyen.
(3) Az Lke-4 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 750 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építmé1nymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(4) Az Lke-5 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(5) Az Lke-5/a építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 5,5 m építménymagasságú épületeket ikresen kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(6) Az Lke-6 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket oldalhatáron állóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(7) Az Lke-6/a építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
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d) A legfeljebb 5,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(8) Az Lke-6-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 700 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket oldalhatáron állóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az épületeket el kert nélkül, legalább 6m oldalkert és 10m hátsókert
betartásával kell elhelyezni.
f) Tet gerincre mer leges épületszárny szélessége legfeljebb 7,5 m lehet, a tet forma az
utcával párhuzamos, vagy mer leges tet idom, a tet hajlásszög:35o - 45o.
g) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes
környezetbe ill en kell alkalmazni. A vakolt felületeken a fehér, tört-fehér és sárga
színeket kell alkalmazni, a zöld, kék, lila, piros színek különböz árnyalatai nem
alkalmazhatók.
(9) Az Lke-7 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 900 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
(10) Az Lke-8-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 400 m2, legnagyobb
telekméret 600m2 lehet.
b) Az alakítható legkisebb utcafronti telekszélesség 12,0 m, a legnagyobb 18,0 m
c) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
d) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) A legfeljebb 4 m építménymagasságú épületeket oldalhatáron állóan kell elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 3 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert
legalább 4 m legyen. *
g) A tet gerincre mer leges épületszárny szélessége legfeljebb 6,0 m lehet.
h) A tet forma, a kialakult állapotnak megfelel en, az utcával párhuzamos, vagy
mer leges tet idom, a tet hajlásszög 35o-45 o közötti lehet.
i) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes
környezetbe ill en kell alkalmazni. A vakolt felületeken a fehér, tört-fehér és sárga
színek alkalmazhatók, a zöld, kék, lila, piros színek különböz árnyalatai nem
alkalmazhatók.

* Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
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(11) Az Lke-8-V/a építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 400 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket zártsorúan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az épületeket el kert nélkül kell elhelyezni, a hátsókert legalább 6 m
legyen.
(12) Az Lke-9-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 1500 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 10% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,3
lehet.
c) A telek legalább 70%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket oldalhatáron állóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább
10 m legyen.
(12) Az Lke-10 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 800 m2, a legnagyobb
2000m2 lehet.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
(13) Az Lke-15 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 900 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 25% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 6 m legyen.
(14) Az Lke-16 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 800 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 25% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 6 m legyen.
(15) Az Lke-17 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 800 m2.
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b) A beépítettség legfeljebb 25% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan vagy ikresen kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 7 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 6 m legyen.
(16) Az Lke-20 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 400 m2.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) A legfeljebb 6 m építménymagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 2 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 6 m legyen. A Várady J. és a Bocskai utcákban az el kert legkisebb mérete 7
m, a Pet fi utcában az el kert legkisebb mérete 3 m legyen.
f) A Várady J. u. - Bocskai u.- Pet fi S. u. – 887/2 hrsz. által határolt tömbben az építési
telkek kialakítható telekszélessége legalább 18,0 m legyen.
g) Az épületek tet -hajlásszöge 0 és 45 közötti legyen.
(17) Az Lke-22 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet telkein legfeljebb egy, legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhet
el.
b) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 1200 m2, a legnagyobb
telekméret 3500 m2 lehet.
c) A beépítettség legfeljebb 25% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
d) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legalább 6m és legfeljebb 7 m lehet, az épületeket
szabadonállóan kell elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 5 és 7 m között legyen, az oldalkert legalább 4 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
g) Az épületeket 15 és 45 közötti hajlásszög magastet vel kell kialakítani.
Falusias lakóterület általános el írásai (Lf)
8. §
(1) A falusias lakóterület jellemz en családiházas, laza beépítés lakóterület.
(2) A falusias lakóterületen elhelyezhet :
a) telkenként egy lakóépület, legfeljebb két lakással,
b) mez gazdasági építmény,
c) szálláshely szolgáltató építmény,
d) kézm ipari építmény,
(3) Az építési övezetben kialakítható:
a) lakófunkció és az azt kiegészít egyéb funkciók (pl. gépkocsi tároló),
b) szállás jelleg funkció,
c) lakófunkcióval vegyesen, a telken elhelyezett épületek összes szintterületének
legfeljebb a felén, szálláshely szolgáltató és a lakóterületet nem zavaró kézm ipari,
valamint mez gazdasági funkció.
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(4) Az állattartás célját szolgáló gazdasági épület utcai telekhatártól mért távolsága legalább
20 méter.
(5) Az építési övezetekben, az építési helyen belül, legfeljebb három épület helyezhet el.
(6) A magastet k tet hajlásszöge, egyéb el írás hiányában, 30°-50° közötti lehet.
(7) Meglév lakóterületeken az el kertet a telken, vagy a tömbben kialakult állapotnak
megfelel en kell meghatározni. Azoknál a telkeknél ahol ez nem állapítható meg
egyértelm en és új beépítés lakóterület esetén a részletes el írásokban meghatározott
el kert mértékét kell alkalmazni. *
(8) A védett területeken az épületek kialakításánál természetes anyagokat (cserép, k , tégla,
fa, vakolt felületek) kell alkalmazni.
(9) Az építési övezet telkein szint alatti garázs legfeljebb 10%-os lejtés rámpával alakítható
ki.
(10) A hátsókert legkisebb mérete, 20m-nél kisebb telekmélység esetén, legalább 3 m.
Falusias lakóterület részletes el írásai (Lf)
9. §
(1) Az Lf-1-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete legalább 900 m2 legyen.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,4
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 4 m lehet, az épületeket oldalhatáron állóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az épületeket el kert nélkül kell elhelyezni, az oldalkert legalább 6 m,
a hátsókert legalább 6 m legyen. A beépíthet terület határa az utcavonaltól mért
legfeljebb 150,0 m lehet, a hátsókert el írásainak betartásával.
f) A tet gerincre mer leges épületszárny szélessége legfeljebb 7,5 m lehet. A jellemz
tet forma az utcára mer leges gerinc , kontyolás nélküli nyeregtet , illetve 16 m-nél
szélesebb telekszélesség esetén az utcával párhuzamos gerinc tet forma. A tet
hajlásszög 35o-45 o közötti lehet.
g) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes
környezetbe ill en kell alkalmazni. A vakolt felületeken a fehér, tört-fehér és sárga színek
el nyben részesítend k, a zöld, kék, lila, piros színek különböz árnyalatai nem
alkalmazhatók.
h) Az építési övezetben nem alakítható ki nyúlványos telek, a közterületi kapcsolattal nem
rendelkez telkek nem építhet k be. A Füzes-patak menti karbantartó sáv közterületi
kapcsolatként nem vehet figyelembe.
(2) Az Lf-2 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete legalább 900 m2 legyen.
b) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet, az épületeket oldalhatáron állóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az épületeket 7 m el kerttel kell elhelyezni, az oldalkert legalább 6 m,
a hátsókert legalább 10 m legyen.
* Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
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Településközpont vegyes területek általános el írásai (Vt)
10. §
(1) Az építési övezet területe intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási,
szállásjelleg és egyéb, lakóterületet nem zavaró gazdasági funkciók lakófunkcióval
vegyesen történ elhelyezésére szolgál.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhet :
a) telkenként egy lakóépület, legfeljebb két lakással,
b) igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
c) kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület,
d) szálláshely szolgáltató épület,
e) a terület rendeltetésszer használatát nem zavaró hatású kézm ipari épület.
f) Az OTÉK 16.§ (3) bekezdésének 2. pontja szerinti építmény a területen nem helyezhet
el.
(3) Az építési övezetben elhelyezhet funkciók a következ k, az egyes építési övezetek
el írásainak figyelembevételével:
a) lakófunkció,
b) igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, iroda, funkció
c) kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, szállás jelleg funkciók,
d) a terület rendeltetésszer használatát nem zavaró hatású kézm ipar,
e) gazdasági funkció, a beépíthet szintterület 20%-án.
(4) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 2 épület helyezhet el.
(5) A tet hajlásszöge 30°-50° közötti, a Vt-9 jel építési övezetben a tet hajlásszöge 5-50°
közötti lehet.
(6) Az építési övezet telkein szint alatti garázs legfeljebb 10%-os lejtés rámpával alakítható
ki.
Településközpont vegyes területek építési övezeti el írásai (Vt)
11. §
(1) A Vt-1 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete legalább 400 m2 legyen.
b) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
c) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet, az épületeket oldalhatáron állóan kell
elhelyezni. Rákóczi utca mentén az építménymagasság 6,0 m lehet, ha a telekszélesség
legalább 25 m.
e) A telkeken belül az épületeket 7 m el kerttel kell elhelyezni, az oldalkert legalább 6 m,
a hátsókert legalább 3 m legyen. Ha az épületben lakófunkció nem létesül, az el kert
legkisebb mérete 0 m lehet.
(2) A Vt-1-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag lakó, igazgatási, intézményi, kereskedelem, vendéglátás,
oktatás, m vel dés funkció helyezhet el.
b) Az építési övezet területén lév telkek összevonhatók, de meg nem oszthatók.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,4
lehet.
d) A telek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani.
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e) Az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az épületeket el kert nélkül kell elhelyezni, az oldalkert legalább 20 m,
a hátsókert legalább 10 m legyen.
(3) A Vt-2 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatási funkció
helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 3000m2 terület telek alakítható ki..
c) A beépítettség legfeljebb 60% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 5 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni. A Rákóczi utca mentén az építménymagasság 6 m lehet, ha a telekszélesség
legalább 25m.
f) A telkeken belül az el kert 3m legyen, az oldalkert legalább 4 m, a hátsókert legalább 6
m legyen.
(4) A Vt-3 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kialakítandó telek mérete legalább 700m2 lehet.
b) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
c) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet, az épületeket oldalhatáron állóan kell
elhelyezni. A Rákóczi utca mentén az építménymagasság 6 m lehet, ha a telekszélesség
legalább 25m.
e) A telkeken belül az el kert 0 és 7 m közötti legyen, a Rákóczi utca mentén az el kert
mérete 7,0 m, de amennyiben az épületben lakófunkció nem létesül, az el kert legkisebb
mérete 0 m lehet. Az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább 6 m legyen. *
(5) A Vt-4 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag lakó, egészségügyi, oktatási, szociális és
szállásfér hely funkció helyezhet el, lakófunkció esetén telkenként max. 2 lakással.
b) Az építési övezet területén legalább 1200 m2 terület telek alakítható ki. A
telekrendezés során új telket csak úgy lehet létrehozni, hogy a létrejöv telkek
beépítettsége ne csökkenjen az el írt 45(30)% alá.
c) A beépítettség legfeljebb 45% lehet, kivéve amennyiben oktatási épület és funkció
létesül, mert akkor legfeljebb 30% lehet. Oktatási épület építeni az övezet telkein csak
akkor lehet, ha ezzel a telek beépítettsége, a telken lév egyéb épületekkel együtt sem
több, mint 30%, illetve amennyiben a telek már beépített oktatási épülettel, akkor más
épület csak akkor építhet , ha ezzel az oktatási épültre vonatkozó kötelez el írások
továbbra is betarthatóak. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5 lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 0 és 3m közötti legyen, az oldalkert legalább 3 m legyen, a
hátsókert 6 m lehet. **
* Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
** Módosította a 23/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 16-tól
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(6) A Vt-5 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag oktatási, m vel dési és sport funkció helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 2000m2 terület telek alakítható ki..
c) A beépítettség legfeljebb 25% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 14 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 8 m, a hátsókert legalább
20 m legyen.
(7) A Vt-6 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, egészségügyi,
szállásfér hely, egyházi, kulturális funkció helyezhet el, valamint a tulajdonos vagy a
személyzet számára, telkenként egy lakás alakítható ki.
b) Az építési övezet területén legalább 5000m2 terület telek alakítható ki..
c) A beépítettség legfeljebb 50% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 2,0
lehet.
d) A telek legalább 25%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az épületek el kert nélkül is elhelyezhet , az oldalkert legalább 6 m, a
hátsókert legalább 6 m legyen.
(8) A Vt-7 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag egészségügyi és szállásfér hely funkció helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 2000m2 terület telek alakítható ki..
c) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,0
lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 5 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 5m legyen, az oldalkert legalább 5 m, a hátsókert legalább
10 m legyen.
(9) A Vt-8 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási funkció
helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 1200m2 terület telek alakítható ki..
c) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,0
lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 12 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
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(10) A Vt-9 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag egyházi, kulturális és egyéb közösségi funkció
helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább a kialakult telek megtartandó.
c) A beépítettség legfeljebb 80% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
d) A telek legalább 10%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületet szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 0 és 5 m lehet.
(11) A Vt-10 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási és sport
funkció helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 900m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 50% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
d) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 9 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 6 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert legalább
12 m legyen.
(12)* A Vt-11 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete legalább 400 m2 legyen.
b) A beépítettség legfeljebb 60% lehet. A szintterületi mutató a telken legfeljebb 1,5 lehet.
c) A telek legalább 10%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 6,0 m lehet, az épületet oldalhatáron állóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az épületeket 0 m el kerttel kell elhelyezni, az oldalkert legalább 6 m,
a hátsókert legalább 3 m legyen.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek általános el írásai (Gksz)
12. §
(1) Az építési övezet területe nem zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló
építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi szolgáltató területen elhelyezhet :
a)
mindenfajta, nem jelent s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
b)
igazgatási, egyéb irodaépület,
c)
parkolóház, üzemanyagtölt ,
d)
sportépítmény,
e)
kivételesen elhelyezhet egyéb közösségi szórakoztató épület, lakóterülett l
legalább 200 m távolságra.
f) Az OTÉK 19.§ (3) bekezdésének 1. pontja szerinti építmények a területen nem
helyezhet k el.
* Módosította az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet - hatályos 2015. február 13-tól
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(3) A területen az alábbi funkciók helyezhet k el:
a) gazdasági és raktározási tevékenység,
b) kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás,
c) igazgatási, irodai, sport,
d) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a
személyzet számára szolgáló, telkenként legfeljebb egy lakás.
(4) A gazdasági terület telkein belül a telekhatár mentén legalább 5 m széles, kétszintes
növényállomány telepítend . A lakóterülettel szomszédosan elhelyezked üzem saját
telkén, a lakóterület felé, minimum 10 m szélességben kétszintes, és 3 m széles
háromszintes növénytelepítés zöldsáv alakítandó ki.
(5) Az építési övezet telkei legfeljebb 3,0 m magas, áttört kerítéssel keríthet le. A Gksz-2
építési övezetben kerítés nem emelhet .
(6) A településszerkezeti jelent ség utak mellett, 50 m széles teleksávon belül szabadtéri
raktározás nem folytatható.
(7) Az építési övezetben megengedett funkciójú épületek, építmények speciális technológiai
el írások miatt szükséges egyedi építményeinek (pl.: siló, víztorony, kémény) magassága
nem lehet több 30,0 m-nél. Egyéb építményekre az építési övezeti el írásoknak megfelel
építménymagasságot kell betartani.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület részletes el írásai (Gksz)
13. §
(1) Az Gksz-1 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 3000m2 terület telek alakítható ki..
b) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
c) A telek legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 9 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 5 m, a hátsókert legalább
6 m legyen.
(2) Az Gksz-2 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási és
szállásfér hely jelleg funkció helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 3000m2 terület telek alakítható ki. Az építési
övezet telkein kerítés nem létesíthet
c) A beépítettség legfeljebb 30% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,2
lehet.
d) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 5 m legyen, az oldalkert legalább 5 m, a hátsókert legalább
12 m legyen.
(3) Az Gksz-3 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag az OTÉK 19.§ (2) bek. 1-5 pont szerinti létesítmények
helyezhet el.
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b) Az építési övezet területén legalább 5000m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
d) A telek legalább 25%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 10 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
g) Az építési övezetben magánút kialakítható. A magánutat telekalakítási tervben kell
kijelölni. A magánutat a szabályozási tervben megadott helyeken lehet a területet
határoló utakhoz csatlakoztatni.
h) A Füzes-patak melletti 30m-es területsáv természetes állapotában megtartandó, nem
keríthet le, e távolságon belüli építmény-, burkolat nem létesíthet , a terep természetes
szintje nem változtatható meg.
(4) Az Gksz-3/A építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 5000m2 terület telek alakítható ki.
b) A beépítettség legfeljebb 45 % lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,0
lehet.
c) A telek legalább 25%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni. Anyag-, ill. terménytároló építmény magassága legfeljebb 15 m lehet.
e) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 8 m, a hátsókert
legalább 8 m legyen. Beépítés a nyugati elkerül út tengelyét l 30m-re, a Füzes-patak
partélét l 10 m-re alakítható ki.
f) Kerítés a Füzes-patak partélét l 6m-re, a nyugati elkerül út tengelyét l 20m-re
helyezhet el.
(5) Az Gksz-3/B építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 2000m2 terület telek alakítható ki.
b) A beépítettség legfeljebb 40 % lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
c) A telek legalább 25%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert, az oldalkert és a hátsókert legalább 10 m legyen. Beépítés a
Torbágyi út tengelyét l 26 m-re, a Füzes-patak partélét l 10 m-re alakítható ki.
f) Kerítés a Füzes-patak partélét l 6m-re, a Torbágyi út tengelyét l 16 m-re helyezhet el.
A kerítés legfeljebb 3 m magas lehet, mely áttört, fémszerkezet legyen.
(6) Az Gksz-4 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 15 ha terület telek alakítható ki..
b) A beépítettség legfeljebb 50% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
c) A telek legalább 25%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 15 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert 8 m legyen, az oldalkert legalább 8 m, a hátsókert legalább
10 m legyen.
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(7)

-*

(8) Az Gksz-6 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, iroda jelleg , gazdasági,
raktározási célú létesítmény helyezhet el, valamint ezekben a létesítményekben a
tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára, telkenként legfeljebb egy lakás is
kialakítható.
b) Az építési övezet területén legalább 2 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 2,0
lehet.
d) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 15 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
g) Az építési övezetben a telekalakítást meg kell el znie a tereprendezésnek.
(10) Az Gksz-6-V építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, gazdasági,
raktározási célú létesítmény helyezhet el, valamint ezekben a létesítményekben a
tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára, telkenként legfeljebb egy lakás is
kialakítható. A Sasfészek-tó déli telekhatára és az 1. számú út között kialakuló telken
szállásfér hely célú létesítmény is elhelyezhet .
b) Az építési övezet területén legalább 2 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 40% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 2,0
lehet.
d) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 15 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert 10 m legyen, az oldalkert legalább 7,5 m, a hátsókert
legalább 7,5 m legyen.
g) A Sasfészek-tó telekhatárától mért 25m-en belül kerítés, épület nem helyezhet el, ott
csak közm építmény és faszerkezet gyalogos híd emelhet . A tó felé néz kerítés áttört
lehet. A területnek legalább 75%-át háromszintes zöldfelületként kell kialakítani.
h) A tó körül elhelyezend épületeket úgy kell kialakítani, hogy a gazdasági épületeket
kiszolgáló humán jelleg funkciók (pl.: irodai, szállás és szociális helyiségek), az épület
Sasfészek-tó fel li homlokzatain helyezkedjenek el. A homlokzat legalább 30 %-án
üvegezett nyílászárókat vagy/és üvegezett függönyfalat kell kialakítani.
(11) Az Gksz-7 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag kereskedelmi, szolgáltatási, iroda jelleg , gazdasági,
raktározási célú létesítmény helyezhet el, valamint ezekben a létesítményekben a
tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára, telkenként legfeljebb egy lakás is
kialakítható.
b) Az építési övezet területén legalább 1 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 50% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 2,0
lehet.
d) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
* Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. október 31-t l
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e) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületeket ikresen kell elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
(12) Az Gksz-8 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 0,5 ha terület telek alakítható ki.
b) A beépítettség legfeljebb 35% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,5
lehet.
c) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 10,5 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
f) A beültetési kötelezettség területet háromszintes zöldfelületként kell kialakítani,
shonos növényfajokat alkalmazva.
g) Telkenként egy, legfeljebb egy, 2x2 m terület önálló portaépület helyezhet el.
Amennyiben külön portaépület nem létesül, úgy a portaszolgálat a f épületen belül
helyezhet el.
(13) Az Gksz-9 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezet területén legalább 0,5 ha terület telek alakítható ki.
b) A beépítettség legfeljebb 45% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 2,0
lehet.
c) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
e) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert
legalább 6 m legyen.
f) A beültetési kötelezettség területet háromszintes zöldfelületként kell kialakítani,
shonos növényfajokat alkalmazva.
g) Telkenként egy, legfeljebb egy, 2x2 m terület önálló portaépület helyezhet el.
Amennyiben külön portaépület nem létesül, úgy a portaszolgálat a f épületen belül
helyezhet el.
(14) * A Gksz-10 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag az OTÉK 19.§ (2) bek. 1-5 pont szerinti létesítmények
helyezhet el.
b) Az építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekterület 5000 m2 .
c) A beépítettség legfeljebb 60% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,6
lehet.
d) A telek legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 10 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen (kivéve, amennyiben a szabályozási
terv máskép nem szabályozza), az oldalkert legalább 5 m, a hátsókert legalább 10 m
legyen.
* Módosította a 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet - hatályos 2013. november 30-tól
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Pincegazdasági területek (Gkszp)
14. §
(1) A Gkszp jel építési övezetben a sz lészeti és borászati tevékenységek, valamint a
vendéglátás, ill. sz lészettel és borászattal kapcsolatos kereskedelmi funkciók helyezhet k
el. Lakás céljára épület nem létesíthet .
(2) Az építési övezetben a jelenlegi telekállapot, területhasználat és beépítés megtartandó, a
foghíjas pincehelyek beépíthet k, a kialakult beépítéshez illeszked módon.
(3) A pinceépületek és a lakásként használt volt pincék helyi védelem alatt állnak, a pincék
építése és felújítása során a helyi értékvédelmemr l szóló el írásokat is figyelembe kell
venni.
(4) Az épület falazataként és tet fedéseként csak hagyományos szerkezet alkalmazható (tégla,
, fa, cserép, természetes pala). Az épületeken kémény, a pincék építészeti arculatához
illeszked módon, kizárólag k
l ill. téglából létesíthet .
(5) A Gkszp-V jel építési övezet részletes el írásait az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Az építési övezet területén legalább 200 m2 terület telek alakítható ki.
b) A beépítettség legfeljebb 60% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,6
lehet.
c) A telek legalább 35 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
d) Az építménymagasság legfeljebb 3 m lehet, az épületeket zártsorúan kell elhelyezni.
e) A telkeken belül az építményeket el kert nélkül lehet elhelyezni, a hátsókert legalább
0-3 m közötti legyen.
Különleges területek általános el írásai (K)
15. §
(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek felhasználásuk vagy a rajtuk
elhelyezend építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelent s hatást
gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett küls hatásaitól is
védelmet igényelnek) eltérnek az egyéb területfelhasználási kategóriába sorolt
területekt l.
(2) A különleges területek az építési övezeti tervben jelölteknek megfelel en az alábbi építési
övezetekre tagolódnak:
a) temetkezési célú területek (övezeti jele: Kte)
b) sportolási célú területek (övezeti jele: Ksp)
c) közm létesítmények, építmények elhelyezésére szolgáló terület (övezeti jele: Kkm)
d) rekreáció célú különleges terület (övezeti jele: Kre)
(3) A területek nem beépített, szilárd burkolattal nem fedett területeit, legalább kétszintes
növényállománnyal, zöldfelületként kell kialakítani.
Különleges területek részletes el írásai
16. §
(1) A Kte építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben kizárólag a temetési szolgáltatással összefügg létesítmény,
valamint egyházi célú létesítmény helyezhet k el.
b) Az építési övezet területén legalább 4 ha terület telek alakítható ki.
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c) A beépítettség legfeljebb 10% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,1
lehet.
d) A telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Urnafal legfeljebb 1,8 m-es, síremlék legfeljebb 3,0 m-es, templom, ravatalozó
legfeljebb 10,0 m-es építménymagassággal alakítható ki. az épületeket szabadonállóan
kell elhelyezni. A temet területén új sírkert a telekhatártól legalább 30,0 m-re alakítható
ki.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
(2) Az Ksp-1 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben csak a sportolás, szabadid eltöltését szolgáló építmények,
valamint legfeljebb a szintterület felét elfoglaló vendéglátó létesítmény is elhelyezhet .
b) Az építési övezet területén legalább 1 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 10% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,2
lehet.
d) A telek legalább 75%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 4,5m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
(3) Az Kkm építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a közm vek létesítményei és az azokat kiszolgáló épületek,
építmények helyezhet k el.
b) Az építési övezet területén legalább 3000m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 10% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,2
lehet.
d) A telek legalább 40%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 3 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 3 m legyen.
(4) Az Kre-1 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben csak a vendéglátás, a szabadid eltöltésével, az állattartással és
bemutatással összefügg építmények, létesítmények helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 1 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,4
lehet.
d) A telek legalább 65%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 6 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
(5 ) Az Ksp-2 építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben csak a sportolással, lótartással, vendéglátással és szálláshely
szolgáltatással összefügg , illetve az ezeket kiszolgáló építmények helyezhet k el.
Legfeljebb a szintterület felét elfoglaló vendéglátó létesítmény is elhelyezhet .
b) Az építési övezet területén legalább 7 ha terület telek alakítható ki.
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c) A beépítettség legfeljebb 10% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,2
lehet.
d) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 10 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a
hátsókert legalább 10 m legyen.
(6 ) Az Ksp-2/a építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az övezetben sportpályák, valamint a sportlétesítményeket kiszolgáló épületek
(klubház, vendégház, raktár, m hely, stb.) és építmények helyezhet k el.
b) Az építési övezet területén legalább 9 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 1,0
lehet.
d) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 12 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert, az oldalkert és a hátsókert legalább 30 m legyen.
(7 ) Az Ksp-3/a építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a spotlétesítményeket kiszolgáló épületek (vendégház, m hely,
raktár, stb.) helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 1200m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
d) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
(8 ) Az Ksp-3/b építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a spotlétesítményeket kiszolgáló épületek (vendégház, m hely,
raktár, stb.) helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 1100m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
d) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
(9 ) Az Ksp-3/c építési övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az építési övezetben a spotlétesítményeket kiszolgáló épületek (vendégház, m hely,
raktár, stb.) helyezhet el.
b) Az építési övezet területén legalább 1000m2 terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 20% lehet. A szintterületi mutató a telkeken legfeljebb 0,5
lehet.
d) A telek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.
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e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
f) A telkeken belül az el kert legalább 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert
legalább 10 m legyen.
III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI EL ÍRÁSAI
Közlekedési területek
17. §
(1) Közlekedési területek az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a közterületi
gépjárm várakozóhelyek (parkolók), a járdák és az önálló gyalogutak, mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei.
(2) A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési
tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény
kezel jének hozzájárulásával, és el írásai szerint történhet. Reklámcélú berendezések a
vonatkozó jogszabályban meghatározott módon telepíthet ek. A közlekedési- és közm
területen – a véd távolságokra is figyelemmel – a közm és hírközlési vezetékeket úgy
kell kiépíteni, hogy hosszú távon valamennyi közm - és hírközlési hálózat – a belterületen
felszín alatt – elhelyezhet legyen.
(3) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati
szabványoknak és el írásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelel en szabad.
(4) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és
véd távolságát a szabályozási tervlapok tüntetik föl.
(5) A település közútjai közül az országos utak, a helyi gy jt utak, valamint a vasúti területek
önálló övezeteket alkotnak. (Övezeti jelük: KÖu: közutak, KÖk: vasúti területek)
(6) A települést érint országos utak közül az 1102j. és a 81106j. utak részben új, a
belterületet nyugatról elkerül nyomvonalra kerülnek (az új útszakaszok országos
mellékúthálózatba vételét követ en). Az elkerül útszakaszokat külterületi mellékútnak
megfelel paraméterekkel kell kialakítani.
(7) Az átmen forgalom kiszorítása érdekében az „Északi gy jt úton” forgalomcsillapítást és,
közlekedési tanulmánytervben kidolgozott javaslat esetén, szakaszos egyirányúsítást kell
alkalmazni.
(8) A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelyt l mért legkevesebb 6-6 m
távolságon kívül helyezhet el.
(9) A közforgalom el l el nem zárt magánutakat útépítési engedélyezési terv alapján kell
kiépíteni a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelel paraméterekkel.
(10) Közforgalom el l elzárt magánút közforgalom el l el nem zárt magánúttá csak a
vonatkozó jogszabály szerint, magánút közúttá csak a vonatkozó jogszabály szerint, a
településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követ en min síthet át.
Közm vesítés
18. §
(1)

A meglév és a tervezett közcélú:
a) vízellátás,
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),
d) elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati el írások
szerinti közm -véd távolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy

- 22 -

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

közm területen kell helyet biztosítani. Ett l eltér esetben (ha azt egyéb ágazati el írás
nem tiltja) a közm vek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jog
bejegyzésével kell fenntartani.
A közm vesítésre kerül területen
a) telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel
csatlakozni,
b) közm vek elhelyezésénél:
ba) településképi megjelenésre,
bb) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
bc) a közm hálózatokhoz való hozzáférhet ségre
figyelemmel kell lenni
Új út építésénél, útrekonstrukciónál:
a) Közforgalmú út esetén
aa) a tervezett közm vek egyidej megépítésér l,
ab) a meglev közm vek szükséges felújításáról,
ac) a csapadékvizek elvezetésér l,
ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítésér l
gondoskodni kell
b) magán út esetén(közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)
ba) a tervezett közm veket a közforgalmi utakra vonatkozó közm fektetési
el írásoknak megfelel en kell megépíteni
bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni
bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégít
térvilágításról kell gondoskodni
A meglév közm vek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:
a) a feleslegessé vált közm vet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását
szakszer en kell megoldani,
A közm vezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális
területgazdálkodás érdekében:
a) az utak alatt a közm vek elrendezésénél mindig a távlati összes közm elhelyezésére
kell helyet biztosítani,
b) a beépítésre szánt területeken a közm vezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy
ba) 12 m szabályozási szélességet el nem ér utcákban legalább egyoldali,
bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélesség utcákban kétoldali fasor
telepítését ne akadályozzák meg
bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélesség utak víztelenítését az elszállítandó
vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell
megoldani.
A településen közm vek nyomvonalát érint területen tereprendezési és feltárási munkát
csak szakhatóságok mellett az érintett közm üzemeltet k hozzájárulásával, szükség
esetén felügyeletével szabad végezni.
Közm vesítés mértékének az el írása
19.§

(1) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:
a) a belterület, beépítésre szánt területen rendelkezésre áll, illetve biztosított:
aa) a teljes közm ellátás,
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
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ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
b) a külterület beépítésre szánt területein rendelkezésre áll, illetve biztosított:
aa) a hiányos közm ellátás,
ab) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
c) a külterület beépítésre nem szánt területein rendelkezésre áll, illetve biztosított:
ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
bb) a villamosenergia-ellátás,
bc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó el írásai teljesülnek,
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.
Vízellátás
20. §
(1) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál:
a) dn 100-as átmér nél kisebb keresztmetszet vezetéket építeni nem szabad,
b) csak m anyag (esetleg GÖV) alapanyagú cs vezetéket szabad alkalmazni,
c) a közterületi hálózatot az ellátás biztonsága érdekében lehet leg körvezetékként kell
kiépíteni,
d) az ágazati el írások szerinti távolságban föld feletti t zcsapokat kell elhelyezni.
(2) Belterület beépítésre szánt területén új vízhálózat:
a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhet ,
b) nem helyezhet üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat üzembe helyezését
megel en
(3) Ha a mértékadó küls t zivíz igény a közhálózatról nem biztosítható:
a) a közhálózat által biztosítható tüzivíz igény feletti igényre helyi tüzivíz tároló
létesítése szükséges,
b) épület t zszakaszolásával csökkenteni kell a t zivíz igényt a közhálózat által
biztosítható mértékig,
c) a közhálózat kapacitás b vítésével kell a t zivíz ellátást biztosítani.
Szennyvízelvezetés
21. §
(1) A településen új szennyvízelvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni.
(2) A talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település
teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhet .
(3) Szennyvíz bevezetés:
a) nyílt árokba,
b) id szakos, vagy állandó vízfolyásba,
c) felhagyott kutakba
szigorúan tilos, el fordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.
(4) Azokon a területeken, ahol a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás kötelez ,
a létesítmények használatba vételéig a csatlakozást biztosítani kell.
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Szennyvízelvezetési mód
22. §
(1) A külterület beépítésre szánt területén új beépítést, építési engedély köteles beruházást
megvalósítani csak akkor lehet, ha a telkeken létesítend építményekb l a szennyvíz
veszélymentesen, a környezet károsítása nélkül kivezethet k:
a) vagy a közcsatorna hálózat továbbépítésével arra tud csatlakozni
b) vagy, a jelen § (2) bekezdésben leírtakat teljesíti.
(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezhet építményben keletkez szennyvizeket ha:
a) a napi keletkez szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t:
aa) a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, a
szennyvizeket víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt
medencébe kell összegy jteni
ab) az összegy jtött szennyvizet a kijelölt leürít helyre kell szállíttatni, az
elszállíttatás tényét számlával igazolni kell.
b) a napi keletkez szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t a közcsatorna hálózat
nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül akkor helyben létesítend
szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
ba) ha a tisztított vizek számára a megfelel befogadó rendelkezésre áll
bb) ha az egyéb el írások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok
hozzájárulnak,
bc) a keletkez szennyvizek tisztítására helyben létesítend szennyvíztisztító
kisberendezés is alkalmazható.
bd) a kisberendezés véd terület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken.
be) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a
befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
bf) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító
kisberendezés létesítésére, ki kell várni, illetve ki kell építeni a közcsatorna
csatlakozás lehet ségét.
(3) Közm pótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthet ségére a
megfelel (paraméter és kiépítettség ) közhálózati útkapcsolat biztosított.
Szennyvízkezelés, elhelyezés
23. §
(1) A technológiai szennyezettség vizeket telken belül létesítend szennyvízkezeléssel, a
szennyezettség megengedett mértékéig el kell tisztítani.
(2) Állattartással összefügg en keletkez szennyvíz kezelése, elhelyezése egyedi megoldást
igényel, amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges.
(3) Szennyvíztisztító telep véd távolság igénye 300 m, amely csak technológiai
korszer sítéssel csökkenthet , annak tényleges megvalósítását követ en.
(4) Szennyvízátemel m tárgy véd távolság igénye:
a) egyedileg megállapított és rögzített méret
b) el zetes megállapítás nélkül:
ba) zzáróan és zajvédelemmel kivitelezett m tárgy esetén 20 m,
bb) zzár, zajvédelem nélküli m tárgy esetén 150 m.
(5) Szennyvíztisztító telep és szennyvízátemel m tárgy véd távolságán belül:
a) beépítésre szánt területen lakó-, üdül , vegyes, gazdasági (er sen szennyez ipar
kivételével), különleges (hulladéklerakó kivételével) terület nem létesíthet .
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b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhet ,
élelmiszer, gyógyszer nem állítható el , nem tárolható, nem csomagolható és nem
forgalmazható.
Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
24. §
(1) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) egyéb
célra hasznosítani, a medret érint bármilyen korrekciót csinálni csak vízjogi engedély
alapján szabad.
(2) Új vízfelületet (pl tavat) létesíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad és csak
akkor, ha a szükséges víz utánpótlás állandóan biztosítható.
(3) Vízfelületek karbantartásának céljára:
a) a Füzes patak, valamint állami karbantartású vízfolyások, vízfelületek (tavak, tározók)
mentén min 6-6 m-es,
b) önkormányzati, társulati és egyéb kezelés patakok, vízfolyások, árkok, csatornák
mentén min 3-3 m-es,
c) tavak, tározók part éleit l min 6-6 m-es
sávot szabadon kell hagyni. (Amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet
kijelölni, akkor arra a karbantartó számára szolgalmi jogi bejegyezéssel kell a karbantartás
lehet ségét biztosítani.)
(4) Belvizes területen építeni csak a vízrendezést követ en, a terület belvízmentességének
megoldását követ en lehet.
(5) Jellemz en magas talajvíz állásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény
alapján lehet, az abban el írtak szigorú betartásával.
Csapadékvíz elvezetés
25. §
(1) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszer vízelvezetést kell kiépíteni:
a) csapadékvíz szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethet .
b) a csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegy jtve)
él vízbe történ bevezetése el tt hordalékfogó m tárgy (szénhidrogén szennyezési
veszély esetén olajfogó m tárgy) elhelyezése kötelez .
c) a csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a
végbefogadóig ellen rizni kell:
ca) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterület beruházás esetén,
cb) új telekosztás esetén
cc) a beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelel
biztonsággal továbbvezethet a befogadóig.
(2) Ha a csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja,
akkor:
a) telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását (telken belüli elszikkasztását,
záportározó létesítésével) megoldani,
(3) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat:
a) kiemelt szegéllyel kell kivitelezni,
b) vízzáró burkolattal kell ellátni,
c) a parkoló felületekr l és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági területek bels
útjairól összegy
csapadékvíz csak olajfogó m tárgyon keresztül vezethet a
közcsatornába (akár nyílt, akár zárt a vízelvezet rendszer).
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d) szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal ilyen méret parkoló létesítése
tilos.
(4) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit, valamint a telkekr l a csapadékvíz
kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezet hálózatba vezetni.
(5) Nyílt árkos felszíni vízelvezetés területen az árkok, telkenként 3,5 m-nél hosszabb
szakaszon nem fedhet k le, illetve zárt csatornás elvezetés vé nem alakítható át, sem
parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében.
(6) A nyílt árkos vízelvezet hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem
korlátozhatják,
a) az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,
b) a vízszállítás akadálymentes legyen.
c) egy telekre (sarok telkek kivételével) csak és kizárólag egy áteresz létesíthet ,
amelynek szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb
d) meredek nyomvonalon kialakított nyílt árkot teljes keresztmetszetében burkolni kell,
energiatör m tárgyak alkalmazásával.
Villamosenergia ellátás
26. §
(1) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemel föld feletti hálózat
rekonstrukciója, új vezeték építése, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötés
ingatlanok átkötési igényét is:
a)
emléki környezetben
b) helyi védelemre kijelölt területen
c) igény felmerülése esetén a sétáló utcává alakítandó utcákban
a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhet
(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a
villamosenergia ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti
vezetés ek:
a) villamosenergia hálózati rekonstrukció,
b) közvilágítás hálózati rekonstrukció
során a vezetékeket a meglev oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend hálózatot
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(3) Beépítésre nem szánt területen –erd terület kivételével- egy oldali közös oszlopsoron
kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat
elhelyezni, amelyre egyben a felmerül közvilágítási igény esetén, a közvilágítást
szolgáló lámpafejek is elhelyezhet ek.
a) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend
hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
b) Erd területen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az, nem igényel
erd irtást, ha erd irtás igénye merülne fel a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet
építeni.
(4) Új villamosenergia ingatlan-bekötést az egész településen már csak földalatti csatlakozás
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.
(5) Technológiai létesítmények, energiatermel berendezések közül:
a) klímaberendezés, szell
az épület utcai homlokzatára látható helyre nem helyezhet
el, az csak az épület alárendeltebb homlokfalára telepíthet ,
b) napenergia hasznosító berendezés a tet síkba telepíthet ,
c) háztartási méret kiser
(szélgenerátor) telepítésének feltétele:
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ca) hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó el írásokban rögzített építmény
magasságot max 3 m-en túl nem haladhatja meg,
cb) hogy a dölés távolsága minden irányban saját telken belülre essen
cc) az el
két bekezdés teljesítésével sem telepíthet
(1)
emléki környezetben
(2) helyi védelemre kijelölt területen belül
(3) egyéb védelem alatt álló területeken
Földgázellátás
27. §
(1) El kerttel rendelkez épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak
földben építhet .
(2) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhet el,
a) a berendezés csak a telkek el kertjében,
b) udvarán,
c) az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhet ,
d) zártsorú beépítés esetén falba süllyesztéssel és esztétikus takarással is elhelyezhet .
(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhet .
Vezetékes elektronikus hírközlés
28. §
(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint már beépített területen
ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat,
meglev rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(2) Belterület, már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemel föld feletti hálózat
rekonstrukciója, új vezeték építése:
a)
emléki környezetben
b) helyi védelemre kijelölt területen
c) egyéb védelem alatt álló területeken
a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhet
(3) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a
meglev gyenge és er sáramú hálózatok föld feletti vezetés ek, új elektronikus
hírközlési hálózatokat a meglev oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építend hálózatot
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(4) Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési
szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a
közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhet ek.
(5) A nyilvános távbeszél állomást els sorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek
bejáratánál, épületen belül kell elhelyezni.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
29. §
(1) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a:
a) ökológiai hálózat részét képez magterületen,
b) ökológiai hálózat részét képez ökológiai folyosón,
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c)
d)
e)
f)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

ökológiai hálózat részét képez puffer területen,
tájképvédelmi területen,
fokozottan védett természeti területen,
az építészeti értékek helyi védelmér l szóló rendeletben területi védelemmel megjelölt
területeken,
Új antennát 500 m-es körzetben már meglev antenna tartószerkezet el fordulása esetén,
azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.
Beépített, illetve beépítésre szánt területen antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem
lehet az, csak meglev építményre, létesítményre telepíthet , vagy multifunkcionális
kialakítással létesíthet .
Beépített, beépítésre szánt területen új antennák elhelyezésére a gazdasági és település
központ vegyes és különleges övezetekben, a lakóépületek elkerülésével kell az antennák
számára helyet keresni.
a) Kertvárosias lakó építési övezet, falusias lakó építési övezet, üdül házas üdül terület
és hétvégi házas üdül építési övezet esetében az antennákat közterületen kell
elhelyezni.
Egyéb területeken a környezetbe illesztés feltételeivel a vezeték nélküli szolgáltatás
antennái elhelyezhet k.
A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást be kell
tartani.
Zöldterületek, zöldfelületek kialakítása (Z)
30. §

(1) Zöldterületek az állandóan növényzettel fedett közterület.
(2) Z-1 jel övezet:
a) Beépítési mód: szabadonálló
b) Legnagyobb beépítettség: 2%
c) Legnagyobb építménymagasság: 3,5 m
d) Legkisebb alakítható telekterület: 800 m2
e) Megengedett legkisebb zöldfelület: 75%
f) Elhelyezhet létesítmény: a pihenést és testedzést szolgáló építmény (játszótér,
utcabútorok, játékszerek, köztéri szobrok). A területen épület nem helyezhet el.
(3) Z–2 jel övezet
a) Beépítési mód: szabadonálló
b) Legnagyobb beépítettség: 2%
c) Legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
d) Legkisebb alakítható telekterület: 4000
e) Megengedett legkisebb zöldfelület: 70%
f) Elhelyezhet létesítmény:
a
pihenést és testedzést szolgáló építmény (játszótér, utcabútorok, játékszerek, köztéri
szobrok). A területen vendéglátó épület (közösségi, kereskedelmi célra) elhelyezhet .
(4) Zv jel övezet
(a) A véd zöld területek, nem beépíthet k, az út menti, ill. az igazgatási határ melletti
területek véd sávjaként alakítandók ki.
(b) A közlekedési területek mellett, amennyiben azok beláthatóságát zavarja,
gyepfelületként kell kialakítani.
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(5) A meglév fásított közterületek, fasorok, az intézmények és magánkertek városképi
szempontból értékes faegyedei, valamint az utcaképet meghatározó településképi
jelent ség gyepes zöldsávok és zöldfelületek védend zöldfelületi elemek.
(6) A közterületként szabályozott területeket (közutak, közterek) az alapfunkció ellátását
biztosító mértékig fásítani, parkosítani kell.
(7) A közutak telkén, a felszíni vízfolyások és jelent sebb vízelvezet árkok mentén,
valamint a szabályozási terven jelölt helyeken, telken belüli kötelez beültetésként
fasorokat kell telepíteni, fás véd zöldsávokat kell létesíteni.
(8) Az új utak, utcák építésekor, illetve a meglév k átépítésekor az út menti zöldsáv
kialakítására alkalmas, legalább 14 m széles utcákban, a közm vezetékek
véd távolságainak betartása mellett az utca mindkét oldalán fásított zöldsávot kell
kialakítani, illetve fenntartani.
(9) A 14 m-nél keskenyebb, de min. 12 m széles lakóutcákban a közút építésével,
rendezésével (pl. közm vesítés, burkolatcsere, útszélesítés) egyidej beruházásként
legalább egyoldali, ültet -gödrös utcafásítást, vagy fásított zöldsávot kell megvalósítani. A
fasorok helyét a közm vek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.
(10) Az intézmény jelleg , valamint a gazdasági területek létesítményeinek zöldfelületeit a védelmi célú zöldfelületek kivételével - kertépítészeti tervek alapján kell kialakítani.
(11) A beépítésre nem szánt területekkel érintkez , telken belüli zöldfelületeknél csak a
területen honos, tájba ill fa- és cserjefajok alkalmazhatóak.
(12) A megtartásra érdemes faállományt a m szaki tervekhez készül részletes geodéziai
felmérés (a 15 cm-nél nagyobb törzsátmér
fák és az összefügg értékes cserjefoltok
helyét is tartalmazó) alapján, kertépítészeti szakági tervez i közrem ködéssel kell
meghatározni.
(13) Az M1 autópálya pihen melletti 0161 hrsz-ú területen a közutak telkén, a felszíni
vízfolyások és jelent sebb vízelvezet árkok mentén, valamint a szabályozási terven jelölt
helyeken, telken belüli kötelez beültetésként fasorokat kell telepíteni, fás
véd zöldsávokat kell létesíteni.
(14) A Malomi d
gazdasági park (a 4467 hrsz. út, az M1 ap. - Páty összeköt út és a
belterületi határ közötti terület; 0157/5, 4468, 4470, 4471, 4472, 4474, 4477, 4478, 4479,
4480 hrsz-ú telkek), a Láposi és Nagy Gurgyal gazdasági park I. és II. (0202 út – a
0185/21 erd - autópálya - 4467 hrsz. út közti terület; 4451, 4452, 4453, 4454, 4455,
4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4464 hrsz-ú telkek, továbbá a a 4463 hrsz. út és a
0185/21 közötti 4481 hrsz. telek) területén:
a) A közterületeken létesítend utak csak kétoldali fásítással együtt készülhetnek. A
fasorok 7 – 7 méteres t távolsággal telepített, támrudazott, shonos fák faiskolai
változataival telepített fákkal ültetend k.
b) A területen kialakított telkek beépítése esetén, az építészeti engedélyezési
tervdokumentáció részeként kertépítészeti tervek is készítend k.
c) A telkeken belüli zöldfelületek kialakításánál zöldfelület-100 m2-ként legalább 1 – 1
darab lombhullató díszfa ( shonos fák faiskolai változata) telepítend .
Az erd területek általános el írásai, fák, fasorok védelme
31. §
(1) Az erd területek területfelhasználási egységébe tartoznak az övezeti tervben lehatárolt,
meglév , erd
velési ágú területek és a tervezett erd k. Az erd k els dleges
rendeltetésük szerint védelmi célúak vagy védett erd k, valamint gazdasági erd területek.
Az erd területek övezeti jele: E.
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(2) A meglév , nem mez gazdasági terület zárványában lév és nem védett valamennyi
erd terület természeti terület.
(3) Az erd területek (erd foltok, erd sávok is) - közjóléti és védelmi funkciójuknak
megfelel en - az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott üzemterv alapján tartandók fenn,
rajtuk a gazdálkodás erdészeti üzemterv alapján folytatandó. Az erd területek m velési
ág - változtatása az Állami Erdészeti Szolgálat engedélye és a természetvédelmi
szakhatóság hozzájárulása alapján lehetséges.
(4) Az erd területi földrészletek tovább nem oszthatók, igény és lehet ség szerint
összevonhatók. Az OTÉK vonatkozó el írásai szerinti épületek max. 7,5 m-es
építménymagassággal, szabadonálló beépítési módon, helyezhet k el a 10 ha-nál
nagyobb erd részleteken, max 0,1%-os beépítettséggel. Az övezetben kerítés csak
védelmi (vadvédelmi, természetvédelmi, stb) céllal létesíthet .
(5) Az övezeti terven értékes táji elemként jelölt, meglév id s, értékes fasorok, facsoportok
és faegyedek védelmét településképi, karakter-meghatározó elemként is biztosítani kell.
A védett fasorok, véd sávok visszaállításáról és telepítésér l gondoskodni kell a 25.§ (4),
(5) bek. szerint.
(6) Magánterületen fakivágási engedély a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezhet .
(7) A bányászattal érintett területként lehatárolt területen az ásványi nyersanyag
kitermeléséig, a meglév bányászati tevékenység folytatható. Az ásványi nyersanyag
kitermelése után, a terület rekultivációja során a területet erd területként kell kialakítani.
Az erd területek részletes el írásai
32. §
(1) Ee jel egészségügyi, szociális turisztikai erd övezet:
a) Ee-1 jel erd övezet:
aa) Parkerd (Pincehegy területén), a pihenés, játék, sport építményei helyezhet k el,
épület az övezetben nem építhet .
ab) Legkisebb alakítható telekterület: kialakult állapotnak megfelel en, a telkek
tovább nem oszthatók, de összevonhatók.
b) Ee-2 jel erd övezet:
ba) Az övezethez a meglév - természetvédelem alatt álló- erd területek tartoznak. A
védett erd területek felhasználása, fenntartása az erdészeti és természetvédelmi
hatóságok együttes rendelkezései (üzemterv, kezelési terv) szerint folytatandó.
c) Ee-3 jel erd övezet:
ca) Ebbe az övezetbe tartoznak az egyéb meglév erd területek, amelyekre, az
erd területekre vonatkozó általános- (1-3) bekezdésbe foglalt- el írások vonatkoznak.
cb) Biatorbágy közigazgatási határa mentén található Ee-3 jel erd övezetbe sorolt,
helyi jelent ség természetvédelmi területen beépítés nem engedélyezhet , fásítási
terv, üzemterv, kezelési terv csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szakhatóságként való bevonásával engedélyezhet .
(2) Ev jel védelmi erd övezet:
a) Véderd , nem beépíthet , út menti területek, tervezett belterületi övezetek közötti
véd sávjaként alakítandó ki.
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b) Az övezethez tartozó tervezett véderd k és véd zöldsávok területe min. 75 %-ban
zárt faállománnyal telepítend be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként
alakítható ki.
Mez gazdasági területek általános el írásai
33. §
(1) A majorok és az intenzíven m velt kertgazdasági területek (sz - és gyümölcs
ültetvények, zöldség- és dísznövény kertészetek, stb.) és legel k, amennyiben
kiterjedésük meghaladja a 3000 m2-t lekeríthet k. Az ennél kisebb, szomszédos
földrészletek, amennyiben együttesen elérik a 3000 m2-t együttesen szintén lekeríthet k.
A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m, áttört legyen és természetes anyagból (fából, k
l,
nádból) készüljön, vagy drótkerítés legyen.
(2) Épület oldalhatárra nem építhet , a szomszédos földrészlett l minimum 3 méter
oldaltávolság, 5-10 méter közötti mélység el kert biztosításával.
(3) Lapos tet s épület nem építhet . A nyeregtet s vagy kontyolt nyeregtet s épület
tet hajlásszöge 30 -45 között lehet.
(4) Kívülr l láthatóan csak hagyományos szerkezet alkalmazható (tégla, k , fa, stb.), az
épületeken m anyag, fém hullámlemezek nem használhatók. Az épületek padlószintje az
eredeti terephez képest 1,0 m-nél nagyobb mértékben nem emelhet ki.
(5) A mez gazdasági területek építményeit részleges közm vesítéssel kell ellátni.
(6) A mez gazdasági területen elhelyezhet építmények esetében is betartandók az OTÉK
31- 45.§- ában foglalt feltételek.
A mez gazdasági területek részletes el írásai
34. §
(1) Mk-1 jel övezet
a) A kisparcellás, kertes mez gazdasági övezet földrészletei egyenként kisüzemi
velésre alkalmasak.
b) Egy 3,5 m átlagos építménymagasságú földszintes gazdasági épület építhet az övezet
legalább 720 m2 kiterjedés és minimum 15 m szélesség földrészletein, amennyiben
legalább 6,0 m széles gépkocsival járható úttal megközelíthet .
c) Beépíthet ség: legfeljebb 3%.
d) Az övezetben 720 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre.
e) El kert mérete: 10,0 m
f) Kerítés: ideiglenes, könnyen bontható szerkezet lehet, amelyet az út tengelyét l
legalább 3,0 m-re lehet elhelyezni.
(2) Mk-2 jel övezet (belterületi kert)
a) Legkisebb alakítható telekterület: 1200 m2
b) Belterületi kert:a területen kertm velés folytatható, épület nem helyezhet el, a
meglév beépítés megtartható, felújítható, tovább nem b víthet .
(3) Má-1 jel övezet
a) A korlátozottan beépíthet mez gazdasági övezet földrészletein egy földszintes,
maximum 4,5m építménymagasságú, szabadonálló gazdasági épület építhet az
övezet legalább 5 ha kiterjedés földrészletein,
b) Beépítettség legfeljebb 3% lehet.
c) A legkisebb alakítható földrészlet 3000 m2.
(4) Má-1/A jel övezet:
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a) A korlátozottan beépíthet mez gazdasági övezet földrészletein két földszintes,
maximum 4,5m építménymagasságú, szabadonálló gazdasági épület építhet , az övezet
legalább 5 ha kiterjedés földrészletein,
b) Az övezetben a beépítettség legfeljebb 3% lehet.
c) A területen lakófunkció is elhelyezhet , legfeljebb 300 m2 szintterület
lakásnagyságban, a Rendelet 27.§ el írásait is betartva. Ingatlanonként legfeljebb 2
lakás építhet .
d) El - és hátsókert minimum 50 m.
e) Az övezetben a szennyvízelvezetésére és kezelésére önálló környezetbarát zárt, III.
tisztítási fokozatú szennyvíz-tisztító rendszer, ill. zárt rendszer szenyvíztároló
elhelyezhet .
f) Lakóépület építése esetén a közm vesítettség mértéke hiányos lehet (ivóvíz, villamos
energia biztosítása, vezetékes ivóvízellátás kiépítése esetén, a szennyvizet, napi
keletkez 5m3 szennyvízmennyiségig, vízzáróan kivitelezett szennyvíztárolóban lehet
gy jteni, ezt meghaladó szennyvízmennyiség esetén, a szennyvizet közcsatornába kell
vezetni).
(5) Má-2 jel övezet:
a) Az övezetben kialakítandó telkek mérete legalább 6000m2 legyen.
b) A telkeken a beépítettség 3% lehet.
c) A telkeken gazdasági és lakóépület helyezhet el, úgy, hogy a lakóépület a
beépítettség felét nem haladhatja meg. Az épületek építménymagassága legfeljebb 6 m
lehet.
d) Az övezet területein magánút legalább 10 m szélességben, zsákutcás kialakítás esetén
legalább 12 m szélességben alakítható.
e) A földutak mentén elhelyezked földrészletek esetén, a földút telekhatárától mért 30 m
széles területsávban kerítést, illetve építményt, épületet elhelyezni nem lehet.
f) Az övezet 0109/10, 0109/5 helyrajzi számú és a 07/13 helyrajzi számú területein
szennyvízelvezetésére és kezelésére önálló környezetbarát zárt, III. tisztítási fokozatú
szennyvíz-tisztító rendszer elhelyezhet , gazdasági épületek használatba vételének
feltétele az érintett területek teljes közm ellátása.
(6) Má-3 jel övezet
a) Az övezetbe sorolt gyepterületek m velési ága nem változtatható, rétként vagy
legel ként való fenntartásuk biztosítandó.
b) Az övezetben a m velési ágnak megfelel , a legalább 15000 m2 nagyságú
földrészleteken maximum 4,5 m-es építménymagasságú szénatároló vagy karám
építhet .
c) Beépíthet ség: legfeljebb 0,5%.
d) Az övezetben 30000 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre.
(7) Má-4 jel övezet
a) A nagyüzemi m velés területek.
b) Az övezetben 50000 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre.
c) 20 ha-nál nagyobb területnagyságú földrészlet 0,2 % beépítettséggel beépíthet .
d) Építménymagasság: legfeljebb 5,0 m
(8) Má-5 jel övezet
a) Az övezetben 6000 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre.
b) Az övezetben építmény nem helyezhet el.
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(1)

(2)
(3)
(4)
(6)
(7)

Vízgazdálkodási területek el írásai
35. §
A talaj, a víz, a települési környezet védelmét és egyéb célú védelmet szolgáló
zöldfelületek területe. Övezeti jele: V
a) A vízfolyások vízgazdálkodási területének övezeti jele: Vp.
b) Az állóvizek vízgazdálkodási területének övezeti jele: Vtó.
A vízügyi véd területek véd zöldfelületek céljuknak, jellegüknek megfelel en zárt
gyepes, cserjés vagy fás állománnyal telepítend k be.
A vízfolyások és állóvizek medrének területe vízgazdálkodási terület.
A vízfolyások, vízmedrek területét érint beavatkozások vízjogi engedély alapján
végezhet k.
A Sasfészek-tó telke és a Kozáromi-tó Vtó jel vízgazdálkodási terület.
A Vtó jel vízgazdálkodási területen az alábbi építmények helyezhet k el:
a) vízgazdálkodással kapcsolatos építmény
b) faszerkezet híd és stég
c) kizárólag sz rt vagy el tisztított csapadékvíz vezetésére szolgáló közm építmény.
d) A Vtó övezetben a horgásztó területén, a technológiai létesítményen kívül, a
vízgazdálkodási építményen belül szociális létesítmény is kialakítható. Az övezetben
legfeljebb két, összesen legfeljebb 20m2 alapterület , legfeljebb 3m építmény
magasságú épület helyezhet el.
Beépítésre nem szánt különleges sportterület el írásai
36. §

(1) A Kksp-1 övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az övezetben sportpályák, valamint a sportlétesítményeket kiszolgáló épületek
(klubház, vendégház, raktár, m hely, stb.) és építmények helyezhet k el.
b) Az építési övezet területén legalább 50 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 1,8 % lehet.
d) A telek legalább 85 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
d) A telkeken belül az el kert legalább 50 m legyen, az oldalkert és a hátsókert legalább
10 m legyen, az országos úttól épületeket legfeljebb 450m-re, az igazgatási határtól
pedig 350 m-re helyezhet el.
(2) A Kksp-2 övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az övezetben sportpályák, valamint a sportlétesítményeket kiszolgáló épületek
(klubház, vendégház, raktár, m hely, stb.) és építmények helyezhet k el.
b) Az építési övezet területén legalább 1 ha terület telek alakítható ki.
c) A beépítettség legfeljebb 2 % lehet.
d) A telek legalább 85 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
e) Az építménymagasság legfeljebb 6 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell
elhelyezni.
d) A telkeken belül az el kert, az oldalkert és a hátsókert legalább 10 m legyen.
(3) A Kksp-3 övezetben az alábbi el írásokat kell betartani:
a) Az övezetben sportpályák, játszó- és pihen helyek, sétautak alakíthatók ki.
b) Az építési övezet területén legalább 3 ha terület telek alakítható ki.
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c) Az övezetben épület nem helyezhet el.
d) A telek legalább 85 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
IV. ÉRTÉKVÉDELEM
A település m emléki környezet védelem alatt álló területei
37. §
(1) A m emlékek környezete országosan védett terület, amelynek jogi tartalmáról a kulturális
örökség védelmér l szóló törvény rendelkezik.
(2) A M emléki környezet lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza.
A település m emléki védelem alatt álló épületei
38. §
(1) Az országos jelent ség egyedileg védett m emléképületek listáját a HÉSZ 1. sz.
függeléke tartalmazza.
(2) Amennyiben az országos m emléki jegyzékr l törölnek épületet, úgy azt helyi védelem
alá kell venni.
Település helyi értékvédelem alatt álló területei
39. §
(1) Településszerkezeti védelem alatt álló területek az he1, he2, he3 jel területek. A védett
területeken a kialakult utcaszerkezet, tömbstruktúra, tömbkontúrok, utcai telekosztások, a
meglév szabályozási szélességek megtartandók.
(2) Az övezetben a m szaki infrastruktúra tervezésénél és kivitelezésénél (útépítés, telefon,
villany, gáz, víz, csatorna) a m szaki megoldásokat alá kell rendelni az esztétikai,
településképi és m emléki szempontoknak.
(3) A település helyi értékvédelmi területek lehatárolását a HÉSZ 3. sz. függeléke
tartalmazza.
A település helyi védelem alatt álló épületei
40. §
(1) Helyi védelem alatt álló épületek azok, amelyeket a község épített emlékei között
meghatározó arculatteremt erej és építésztörténeti szempontból védend értékek.
(2) A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakítása a mai állapotnak
megfelel en megtartandó, anyaghasználatában az eredeti anyaghasználathoz kell
igazodnia. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott épületszerkezetek nem
ismertek, úgy csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (tégla, k , cserép, természetes
pala, fa stb.).
(3) A H1 jel helyi védelem alatt álló épületek megtartandók, és jó karban tartandók.
Felújításukat az eredeti építészeti szerkezetek, részletek, tagozatok megtartásával, az
eredeti anyagok alkalmazásával kell megoldani. Az egyes szerkezeti elemekr l bontás
esetén teljes m szaki és fotódokumentáció készítend .
(4) A H2 jel helyi védelem alatt álló épületek megtartandók és jó karban tartandók, de
szükség esetén bonthatók, az új épület az eredetivel azonos tömeg , tet idomú,
homlokzati kialakítású lehet, az eredeti épít anyagok alkalmazásával, vagy azonos anyagú
új szerkezet alkalmazásával. Az épületekr l a bontás el tt komplex m szaki felmérési- és
fotódokumentáció készítend .
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(5) A helyi értékvédelem építmények listáját és a helyi értékvédelemre kijelölt építmények
listáját a HÉSZ 4. sz. függeléke tartalmazza.
Táj-, természet- és környezetvédelem
41. §
(1) A Budai Tájvédelmi Körzet létesítésér l szóló 9/1978 sz. OKTH határozat és a
fenntartásáról szóló kezelési terv, valamint a helyi védettségr l szóló önkormányzati
rendelet el írásainak megfelel en biztosítandó a védett táji, természeti és települési
értékek meg rzése, fenntartása.
(2) A tervezett belterületi határtól mért 1000 m-es véd távolságon belül települési
környezetet zavaró, szennyez tevékenység nem folytatható, azonban a meglév települési
szennyvíztisztító telep területén a szennyvíztisztító felújítható, átépíthet , b víthet .
(3) A környezetszennyez források és a védelmet igényl területek között véd távolságot kell
tartani. A véd távolság területének minél nagyobb része, legalább 50%-a véd zöldfelületként alakítandó ki (utak, szennyvíztisztító, stb. véd területe).
(4) A belterületi és belterület-közeli állattartás feltételeir l és ezek érvényesítésér l külön
helyi rendelet intézkedik, melynek rendelkezései együttesen alkalmazandók a helyi
környezetvédelmi tárgyú rendelet vonatkozó higiéniai, környezeti és állategészségügyi
el írásaival.
(5) A lejt s és laza feltalajú mez gazdasági területek talajvéd m velése, a m velés során az
eróziós és deflációs károk kiküszöbölése biztosítandó. A felszíni vízrendezés eszközeivel
biztosítandó a belterület védelme a külterületen összegyülekez és a belterületet
veszélyeztet vizek ellen.
(6) A létesítmények üzemeltetése során keletkez kommunális hulladékot, valamint a
kommunális hulladékkal együtt kezelhet egyéb hulladékot a település szervezett
szemétszállítása keretében vagy más, környezetvédelmi szempontból elfogadható módon
lehet eltávolítani. Kommunális hulladék elhelyezését távlatilag is a település közigazgatási
területén kívül, regionális rendszerhez kapcsolva kell megoldani.
(7) A létesítmények engedélyköteles pontforrásainak emisszióját a leveg tisztaságvédelemmel összefügg , országos hatókör rendeletek határértékeinek kell megfeleltetni.
(8) A Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó területeken zaj- és leveg tisztaság- védelmi
szempontból és leveg tisztaság védelmi szempontból az ökológiailag sérülékeny területek
el írásainak kell érvényt szerezni.
(9) A környezetvédelmi véd távolságok által lefedett területeken tilos a vonatkozó ágazati
szabványokban el írt tiltásokon és korlátozásokon túl az élelmiszerek és élelmiszeripari
alapanyagok nem teljesen zárt rendszer tárolása és feldolgozása, ezt szolgáló építmények
elhelyezése.
(10) A táj meglév karakterének, kedvez képének védelme érdekében a távlatilag is
külterületen maradó településrészek jellegét megváltoztató építések, változtatások nem
engedélyezhet k.
(11) Külterületen, mint jellemz en beépítésre nem szánt területen beépítés csak kivételesen
indokolt esetben, az általános tájvédelmi szempontoknak is megfelel építési engedély
alapján végezhet .
(12) A belterületbe kerül , beépítésre szánt területek átmeneti hasznosítása a jelenlegi
területhasználatuk, m velésük fenntartásával történhet.
(13) Az országos védelem alatt nem álló természeti értékek védelme helyi védettség
elrendelésével és a természetvédelmi szakhatóság által jóváhagyott kezelési terv alapján
biztosítandó.
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(14) A védend területek lehatárolása a településrendezési tervnek megfelel en
felülvizsgálandó, a természeti értékek valós elhelyezkedésének és véd területük
biztosíthatóságának megfelel en.
(15) A mez gazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl
gondoskodni kell a köz- és d utak, birtokhatárok menti véd fásítás megvalósításáról.
(16) A településrendezési terv környezet-, táj- és természetvédelmi el írásai együttesen
alkalmazandók Páty község helyi környezetvédelmi, köztisztasági, állattartási és
értékvédelmi tárgyú rendeleteivel.
(17) Gazdasági célú fejlesztési területek szabályozási tervének vagy telekalakítási tervének
elkészítésénél környezeti hatástanulmányt kell készíttetni és arra a környezetvédelmi
engedélyt be kell szerezni.
(18) A lejt s területeken gondoskodni kell az erózió elleni védelemr l.
(19) Az úthálózat építése során a vízelvezetést úgy kell megoldani, hogy másodlagos
elvizeny södött terület ne keletkezzen.
(20) A tisztántartott burkolatokon összefolyó, a szennyez anyagtól mentes csapadékvíz a
létesítmények zöldfelületein, az épületek és a terep állékonyságának veszélyeztetése
nélkül elszivárogtatható, vagy közvetlenül a közcsatornába vezethet . A 07/3 hrsz
különleges területen, a 20 fh-nél nagyobb személygépkocsi-, ill. kamionparkolót csak
szilárd burkolattal szabad létesíteni.
(21) A felszíni vízfolyások, patakok mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a
természetes él helyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A
mederrendezést a meder minimális burkolásával, vagy anélkül, mérnökbiológiai-m szaki
megoldásokkal kell megvalósítani.
(22) A gazdasági területek telephelyein kültéri anyagtárolás csak abban az esetben
folytatható, amennyiben a tárolt anyag a felporzásra nem hajlamos és ezáltal
légszennyezést nem okoz, valamint a fedetlen anyagdepóból a csapadék a talaj és a
talajvíz min ségét veszélyeztet anyagot nem old ki.
(23) A létesítmények m ködése által vonzott kiszolgáló- és vendég gépjárm -forgalom
rendje (a telephelyre történ behajtás, parkolási lehet ségek biztosítása, nyitva tartás
rendje, stb.) a rendezési terv szerint, kizárólag a szomszédos területek, valamint a
környez közterületi egységek használatának zavarása nélkül alakítható ki.
(24) A létesítmények nagy kiterjedés
zöldfelületeinek fenntartásakor keletkez
zöldhulladékot elkülönítetten, az újrahasznosításra alkalmasan kezelni kell.
(25) A létesítmények elhelyezésekor, illetve kialakításakor letermelt humuszos term földet
a talajvédelmi el írásoknak megfelel en deponálni kell. A deponált term földet az
építkezés befejeztével vagy helyben, vagy más építési helyen term földterítésként
hasznosítani kell.
Helyi jelent ség természetvédelmi terület
42.§
(1) A helyi jelent ség természetvédelmi területeket és a helyi jelent ség természetvédelmi
területként kijelölt területek, valamint az egyedi tájértékek jegyzékét (továbbiakban: ht)
a HÉSZ 5.sz. függeléke tartalmazza.
(2) A ht területén a természetvédelmi hatóság el zetes írásbeli hozzájárulása szükséges a
védett természet terület állagát, állapotát befolyásoló minden tevékenységhez, így
különösen:
a) A m velési ág megváltoztatásához
b) A terület bármely részének mez gazdasági m velésb l (termelésb l való
kivonásához
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c) Telekalakításhoz, területfelhasználáshoz, építéshez, használatbavételhez
d) Nyomvonalas létesítmény és földm építéséhez,
e) Ipari tevékenység gyakorlásához szükséges telep létesítésének engedélyezéséhez.
(3) A ht területekre szennyvizet, csapadékvizet bevezetni, illet leg ott leengedni tilos. A
Sasfészek- tóból vízkivétel nem engedélyezhet .
(4) A tervezett közlekedési és ipari területek, valamint a meglév természeti területek
megfelel zöldfelületi elválasztását kerítés- és út menti fásítás telepítésével, valamint a
határoló rézs felületek gyepes- cserjés kialakításával, illetve egyéb kertépítészeti
eszközök alkalmazásával, környezetrendezési- kertépítészeti terv alapján meg kell
oldani.
(5) Az M1 autópálya- csomópont és a 1. sz. f út között kiépítend összeköt út Sasfészek- tó
mellett haladó szakasza mentén telepítend véd zöld területe természetvédelmi véd zöld
sáv. Ennek mélysége minimum 20,0 m, többszintes kialakítása során a természeti terület
számára a leghatékonyabb védelmet biztosító fa és cserjefajokat és azok telepítési
rendszerét kell alkalmazni. Az útépítés terepmunkája által érintett mély fekvés terület
(nádas, id szakos vízállásos rész) természetvédelmi rehabilitációs terület, itt a part- és
tereprendezést oly módon kell elvégezni a beruházónak, hogy az eredeti növényzet
visszatelepítését lehet vé tegye.
(6) A ht a tulajdonos hozzájárulásával látogatható.
(7) A természetvédelmi területen kutatást csak a védetté nyilvánító határozat és a tulajdonos
el zetes engedélyével lehet végezni.
(8) A védett területen törekedni kell az shonos vadállomány fenntartására. Nem shonos
fajok betelepítése tilos.
(9) A ht területen a vadgazdálkodással kapcsolatos, a vadállomány kezelésével,
fenntartásával foglalkozó terveket a védetté nyilvánítóval egyeztetni kell.
(10) A védett területen fakitermelést csak a vegetációs id n kívül szabad végezni. A
fakitermelés csak a védetté nyilvánító el zetes hozzájárulásával lehetséges.
(11) Amennyiben e rendelet vagy más jogszabály eltér en nem rendelkezik, e rendelet
alkalmazása szempontjából védetté nyilvánítónak Páty község Önkormányzatát - az
engedélyek, hozzájárulások tekintetében átruházott hatáskörben a szakbizottságok
véleményének kikérése mellett polgármestert- kell érteni.
(12) A védelem alá helyezett terület tulajdonosa, kezel je a védetté nyilvánító
hozzájárulásához kötött ügyekben a hozzájárulást írásban köteles megkérni az
önkormányzattól.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. §
(1) A rendelet a kihírdetését követ 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti Páty Község Önkormányzata
Képvisel -testületének a Páty 0147 hrsz.-ú terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/1998.
(XI. 27.) önkormányzati rendelete, a Páty 0155/5, 0155/10, 0155/14 hrsz.-ú terület Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 21/2000. (XII. 01.) önkormányzati rendelete, a Páty község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 18/2002. (X. 15.) önkormányzati rendelete, továbbá az azt
módosító 21/2003. (X. 01.); 4/2005. (II. 11.); 13/2005. (VI. 4.); 14/2005. (VI. 14.); 7/2006.
(III.30.); 8/2006. (III. 30.); 15/2006. (IV. 27.); 17/2006. (IV. 27.); 21/2006. (VI. 15.); 25/2006.
(VII. 13.); 27/2006. (VII. 27.); 28/2006. (VII. 31.); 34/2006. (IX. 28.); 35/2006. (IX. 28.);
32/2006. (IX. 28.); 41/2006. (XI. 09.); 40/2006. (XI. 09.) 1.§; 33/2006. (IX.28.); 11/2007. (V.
24.); 14/2007. (VII. 13.); 20/2007. (XI.28.); 21/2007. (XII.03.); 25/2007. (XII. 13.); 4/2008.
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(II. 15.); 13/2008. (V. 23.); 18/2008. (VII. 21.); 19/2008. (VII. 21.); 20/2008. (VII. 21.);
21/2008. (VII. 21.); 23/2008. (VII. 21.); 24/2008. (VII. 21.); 17/2008. (VII. 30.); 26/2008.
(IX. 15.)1§; 27/2008. (X. 15.); 28/2008. (X. 15.); 38/2008. (XII. 08.); 42/2008. (XII. 18.);
56/2008. (XII. 18.); 57/2008. (XII. 18.); 40/2008. (XII. 18.); 6/2009. (III. 24.); 4/2009. (III.
24.); 10/2009. (IV. 30.); 21/2009. (XII. 28.); 4/2010. (II. 11.); 13/2011. (VIII. 31.); 7/2012.
(IV.26.); 22/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendeletei.

.......................................
Székely László
polgármester

...........................................
Veres Erika
aljegyz
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1. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
AZ ORSZÁGOS JELENT SÉG EGYEDILEG VÉDETT M EMLÉKÉPÜLETEK
LISTÁJA
(1) Római katolikus templom - Kossuth Lajos utca (493 hrsz.)
(2) Református templom - Kossuth Lajos utca (1 hrsz.)
(3) Splényi-féle (Várady-) kastély – Rákóczi út
(668 hrsz.)
(4) Kúria - Rákóczi út
(951 hrsz.)
EMLÉKI K ÖRNYEZETBE TARTO ZÓ FÖLDR ÉS ZLETEK:
(1) Római katolikus templom: 483, 484, 491, 492, 494, 495, 496/1, 518, 522 hrsz.
(2) Református templom: 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 327, 329, 331, 332, 333,
334, 335, 338 hrsz.
(3) Splényi (Várady- ) kastély: 362, 365, 370, 371, 661/1, 661/2, 662, 663, 664, 669/4, 669/5,
669/6, 669/8, 669/9, 669/10, 669/11, 669/12, 669/13, 669/14, 887, 888, 895 HRSZ.
(4) Kúria: 232, 233, 240, 241, 246, 247, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 952, 953/2, 953/3, 953/4,
954 hrsz.
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2. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
PÁTY TERÜLETÉN LÉV
AZONOSÍTOTT RÉGÉSZETI LEL HELYEINEK
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
Nr Lel hely
Azon MRT
Korszak
Jelenség Nyilvántartott
neve
Hrsz.
település 0100/9, 0101/9-23,
1. Lövöldöz
10980 7/13/1. kés -rézkor
kés -vaskor, kelta település 0102, 0103/17-32,
település
római-kor
település 0103/19-34, 0104,
2. Hegyi-d
10981 7/13/2. kora-bronzkor
település 0105/5-14, 0108,
kés -bronzkor
település 0109/7,8, 0116,
Árpád-kor
templom 0119/4-6,
Árpád-kor
?
település 0122, 0123/1, 0124,
3. F -kút alja
10982 7/13/3. kés -bronzkor
kés -vaskor, kelta település 0125, 0104, 0116,
település
római-kor
villa,
fürd
Árpád-kor
település
település 4236/1, 3905,
4. Alsó-hegy
10983 7/13/4. újk kor
település 2701/3, 4220
alja
kora-bronzkor
középs -bronzkor temet
település
római-kor
temet
népvándorlás-kor, sír
hun
település
Árpád-kor
5. Tekerület
10984 7/13/5. középs -újk kor
település 3901, 0112,
kés -bronzkor
település 0113/4,5, 0114,
0116, 0119/1, 4214,
4215, 4216, 4220,
4221, 0143/1,
6. Hegyi-d
10985 7/13/6. középs -újk kor
település 0143/1, 0113/5-7,
7. Tófenék-d
10986 7/13/7. népvándorlás-kor település 013/5,6, 2178-2183,
1807/6
település 488, 0153, 0154,
8. Malom-d
10987 7/13/8. bronzkor
kés -vaskor, kelta település 0155/13, 0156/2,
település 0157/1,3,9,10,
római-kor
villa
temet
népvándorlás-kor település
település
Árpád-kor
település 0177/3, 0161/39. Malom-d
10988 7/13/9. bronzkor
kés -vaskor, kelta település 11,13,1517,20,21,23,26,
temet
település 0155/12, 0156/1,
római-kor
4474, 4475,
villa
0157/4,5, 4477temet
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népvándorlás-kor,
avar
honfoglalás-kor
Árpád-kor
10. Nagy-hegy

10989

11. Nagy-hegy

10990

12. Nagy-hegy
(Téglagyár)

10991

13. Dobogó-d

10992

7/13/13
.

kés -középkor

14. Erd -alja

10993

7/13/14
.

középs -újk kor
kés -bronzkor

15. AlsósoriSzabadföldek
16. NagyGyurgyál I.
17. NagyGyurgyál II.
18. NagyGyurgyál III.
19. Laposi-d

10994

7/13/15
.

római-kor

10995

7/13/16
.
7/13/17
.
7/13/18
.
7/13/19
.

Árpád-kor

20. Hosszú-d

10996
10997
10998

7/13/10
.
7/13/11
.
7/13/12
.

21. Kis-Gurgyál

10999
48822
11000

7/13/20
.
7/13/21
.

22. Kozárom

11001

23. Gurgyál

11002

24. Szabad-föld

11003

7/13/22
.
7/13/23
.
7/13/24

római-kor
skor
középs -bronzkor

4480,
temet
temet
település
temet
település
épület
település

0177/3, 4067, 4070,
4072, 4074, 4075,
3987/1,2, 3988-3995

település 0134/62,63,69-73,
raktárlele 3937, 3940, 3941,
3928-3936, 3939,
t
3970, 3971,
3972/1,2, 39733983,
település 1027/2, 1024/4-10,
1023/2,3,5,
1022/2,3,4,
település 1936, 1955/1,2,
település 1956-1969, 1974,
2809-2826, 25212526, 2534
település 0187/5
épület

Árpád-kor

település
templom
település

4481

Árpád-kor

település

4455-4457

bronzkor
kés -bronzkor
római-kor

Árpád-kor

település 4450-4454, 0192/3,
szórvány 0185/2,23-32,41
település
épület
vízvezeté
k
település 0196/2, 0192/3,
0194/2
település 0200/4
település
település
település
település
temet
település 0200/4
templom
település 0203

népvándorlás-kor

település

népvándorlás-kor
bronzkor
római-kor
honfoglalás-kor
Árpád-kor
kés -középkor
középkor
középkor
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4464

0187/7,14,15

.
7/13/25
.
7/13/26
.

25. Nagy-lapos-

11004

26. Nagy-lapos-

11005

27. Disznó-lapos

11006

28. Belterület

11007

29. Belterület

11008

7/13/29
.

30. Pince-hegy

11009

7/13/30
.

31. Belterület

11010

7/13/31
.

középkor

település
templom

32. Somogyi
Béla utca 19.

11011

7/13/32
.

kés római-kor

sír

33. Várhegy

11012

ismeretlen kor

vár

35. Sasfészek

10979

újkor

út

0179/30,31

36. AlsósoriSzabadföldek II.
37. Malom-d

55460

7/13/32
.
7/13/33
.
7/13/34
.

371, 373-388,
389/1,2, 390-396,
397/1,2, 398-400,
592
562/2, 563, 565, 568,
570, 571/2, 573,
579-581, 596-603,
605, 489/2, 610
0109/11,40, 0110,
0111, 1542/2, 1475,
1483-1493, 15141521
1, 2/1,2, 5/1, 9-12,
13/1,2, 17/1,2, 1824, 25/1, 26-41, 4446, 49-52, 55, 91,
92, 262-265, 270,
276, 289, 293-295,
299-302, 305-314,
315/1,2, 320-326,
327/1-3, 328, 329,
330/1, 331-335, 338350
1090, 1093, 1094,
1095, 1097, 1098,
1119/1,2, 1186,
1187, 1193, 1194,
1196/1
039

római-kor

település

0187/6, 0191

59538

7/13/27
.
7/13/28
.

7/13/35
.

honfoglalás-kor
Árpád-kor
skor
Római-kor
Árpád-kor
kés -bronzkor

település
település
település
település
település
település

kés -bronzkor
római-kor
középkor

település
település
település

skor
római-kor

település
település
épület
település
település

Árpád-kor
skor

település
település
temet
kés -vaskor, kelta település
temet
római-kor
település
népvándorlás-kor, település

kora-bronzkor
középs -bronzkor
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0185/34,41
0185/34,41

0167/15-18, 0166

4474-4480, 0157/35, 0161/3,15,18,
0177/3, 0156/2,
4206

avar
Árpád-kor
38. NagyGyurgyál IV.
39. Hegyi-d
40. Hosszú-d
II.
41. Hegyi-d ,
13/30 és
13/2. lh
között

59547
66975
73179
75397

7/13/36
.
7/13/37
.
7/13/38
.
7/13/39
.

Árpád-kor

temet
település
temet
település

ismeretlen-kor

település

Árpád-kor

település

bronzkor

település

- 44 -

0185/ 21, 4481
0105/12-14, 0108,
0109/7,8
0197/42,43
0109/17-19,2635,37,41-44, 0116

3. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
HELYI ÉRTÉKVÉDELEMI TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
(1) A he-1 jel - településszerkezeti védelem alatt álló - területek:
Kossuth L. u. - Rákóczi u. - Somogyi Béla u. - Bacsó Béla u. - Kossuth L. u. - 1329
hrsz. út, 147/2 hrsz. telek DK-i oldala, 142 hrsz. telek ÉK-i oldala, 1400 hrsz. út 1542/1,2 hrsz. terület É-i határa, 1644/10 hrsz. terület É-i, Ny-i határa, 0148, 0153
hrsz. út - 488 hrsz. terület K-i, É-i határa.
(2) A he-2 jel - településszerkezeti védelem alatt álló - területek:
Bacsó Béla u. - Kossuth L. u. - 1329 hrsz. út, 147/2 hrsz. telek DK-i oldala - 142
hrsz. telek ÉK-i oldala, 1398, 1397, 1393/1, 1392 hrsz. telkek DK-i határa, 0106
hrsz. út - Bánya u. - 1209 hrsz. út - 1229 hrsz. telek ÉNy-i határa - 1301 hrsz. út 1178, 1175, 1156 hrsz. telek DNy-i határa - 1149 hrsz. telek D-i határa.
(3) A he-3 jel - településszerkezeti védelem alatt álló - területek:
1542/1, 1542/2, 1644/10, 1644/14, 1644/16 hrsz. területek és úszótelkei (pincék).
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4. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez *
A HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA:
(1) H1 jel helyi védelm épület:
a) községháza 329 hrsz (8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint)
(2) Helyi védelem alatt álló építmények:
a) Splényi-(Várady-) féle kastélykert kerítése (668 hrsz.) (8/1999.(III.22.) Kt. sz.
rendelet szerint)
(3) Helyi védelem alatt álló tér:
a)
sök tere (Széchenyi tér) (948 hrsz.) (8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint)
A HELYI ÉRTÉKVÉDELEMRE KIJELÖLT ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA:
H1 jel helyi védelm épület:
Kossuth Lajos utcában
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
pince
lakóház

3/1 hrsz.
37 hrsz.
355 hrsz.
439 hrsz.
482 hrsz.
566 hrsz.

Pincehegyen (présházas pincék)
1542/1 hrsz. ingatlanon:
pince 1415-1468 hrsz.
1542/2 hrsz. ingatlanon:
pince 1471-1498, 1500-1540 hrsz.
1644/10 hrsz. ingatlanon:
pince 1545-1557, 1565-1583 hrsz.
1644/14 hrsz. ingatlanon:
pince 1584-1593, 1599-1608, 1610
1644/16 hrsz. ingatlanon:
pince 1611-12, 1614-1633
Iskola utcában
lakóház
321 hrsz. (Iskola u. 8. sz.)
H2 jel helyi védelm épület:
Kossuth Lajos utcában
lakóház
19 hrsz.
lakóház
21 hrsz.
lakóház
49 hrsz.
lakóház
95 hrsz.
lakóház
96 hrsz.
lakóház
249 hrsz.
lakóház
262 hrsz.
lakóház
302 hrsz.
lakóház
439 hrsz.

* Módosította a 191/2014. (VIII.29.) Képvisel -testületi határozat - hatályos 2014. augusztus 27-t l
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lakóház
441 hrsz.
lakóház
442 hrsz.
lakóház
431 hrsz.
lakóház
482 hrsz.
lakóház
575 hrsz.
lakóház
589 hrsz.
lakóház
590 hrsz.
Iskola utcában
lakóház
322,323 hrsz. (Iskola u. 10. sz.)
Volt major épülete:
magtár, szárazmalom 672/4 hrsz.
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5. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉS HELYI JELENT SÉG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEI
(1) Sasfészek-tó
4604 hrsz
21/1997.(XI.27.) ,33/1999.(XI.18.) Kt. sz.
rendelet szerint
(2)
bánya területe
077/1 hrsz
8/1999.(III.22.) Kt. sz.
rendelet szerint
(3)
kút és környéke
097 hrsz
8/1999.(III.22.) Kt. sz.
rendelet szerint
(4) patakok és környékük 357,400, 633 hrsz.
8/1999.(III.22.) Kt. sz.
rendelet szerint
HELYI JELENT SÉG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETKÉNT KIJELÖLT
TERÜLETEK ÉS EGYEDI TÁJÉRTÉKEK JEGYZÉKE
Fenyves:

0100/1
hrsz.
Legel , sgyep
0123/1, /2
hrsz.
Lapos és Nagygurgyal, nádas
0185/2
hrsz.
Kozáromi rét
0203/b
hrsz.
Kozáromi rét
0203/d
hrsz.
Biai volt bánya
0170/2
védett madarak fészkel helye hrsz.
védett madarak fészkel helye 0113/4
hrsz.
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6. függelék a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉS ÚTJAINAK TERVEZÉSI KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA
Az országos utak besorolása:
a) M1 autópálya: K.I.
b) 1sz. f út: K.III.
c) 1102j. út: K.V.B., B.V.b-C.,
d) 1103j. út: K.V.B.
e) 11102j. út: K.V.B., B.V.c-C.,
f) 81106j. út: K.V.B., (B.V.b-C.)
A helyi utak besorolása:
g) M1-Páty összeköt út: K.V.B.
h) Déli gy jt út: K.V.B., B.V.b-C.,
i) Északi gy jt út, és a többi helyi gy jt út: K.V.C., B.V.c-C.,
j) kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D
k) önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII.
l) önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII.
m) helyi külterületi utak: K.VI.C.
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