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1.1 Nagycenk településszerkezeti terve
Határozattal jóváhagyott munkarész
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1.1.1 A településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat
Nagycenk község Önkormányzata Képviselő - Testületének 167/2007 (XI. 19.) Kt. határozata
a településszerkezeti terv jóváhagyásáról

Nagycenk község Önkormányzata Képviselő - Testülete az 1997. évi LXXVIII. Tv. 7.§. (3) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
Az előterjesztéshez csatolt településszerkezeti tervlapot és a településszerkezeti terv leírását jóváhagyja
és ezzel módosítja a 26/2001 (VI.19.) Kt határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet.
Utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat szerint jóváhagyott tervet és leírást küldje meg a
véleményezésben részt vevőknek, továbbá a Központi Dokumentációs Tervtárnak.
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1.1.2 Nagycenk településszerkezeti tervének leírása
a) NAGYCENK RENDEZÉSÉNEK ALAPVETŐ CÉLJA
Nagycenken élők életminőségének, népességmegtartó képességének javítása –ezen belül a
munkalehetőségek és az idegenforgalom fogadási feltételeinek bővítése érdekében - a település térbeli
rendezettségének, a község ellátottsági viszonyainak (komfortosságának) javítása, az idegenforgalmi
vonzerőt jelentő nemzetközi jelentőségű kulturális és táji értékek hosszú távú megőrzése, a község sajátos
arculatának fenntartása és fejlesztése.
b) NAGYCENK RENDEZÉSÉNEK KÜLSŐ FELTÉTELEI
1. Hosszabb távon el kell érni, hogy Nagycenk térségi kapcsolatai a Soproni kistérségen belül és
Burgenland irányában javuljanak Ennek érdekében szorgalmazni kell:
--az M 84 sz. autópálya és
--a Deutschkreutz – Nagycenk településeket összekötő közút
--a Fertő-tó körüli kerékpárúthoz kapcsolódó kerékpárutak
kiépítését.
2. Szorgalmazni kell a Nagycenkkel határos településekkel (Nagylózs, Fertőboz, Pereszteg, Pinnye,
Sopronkövesd) a mikrótérségi együttműködés továbbfejlesztését, és meg kell teremteni ennek
rendezési feltételeit, úgymint:
--a közös intézményi ellátáshoz szükséges tartalék vegyes területek, ill. különleges területek kijelölését,
--.
c) NÉPESSÉGPROGNÓZIS, NÉPESSÉGMEGTARTÁS
El kell érni, hogy a jelenlegi népességnövekedés fennmaradjon, és 2500 lakos körül stabilizálódjon(2004ben 1858 fő volt). Ennek érdekében:
− meg kell őrizni a sajátos kulturális, táji, településszerkezeti adottságokat, javítani kell a települési
környezet rendezettségét, a környezetalakítás színvonalát, a műemléki együttesek idegenforgalmi
célú hasznosítását, területhasználatát kell előirányozni
− el kell érni a jelenlegi lakóterületek jobb kihasználását, a megváltozott életkörülményekhez jobban
igazodó telekstruktúra kialakításával
− bővíteni kell a helyi munkalehetőségeket, új gazdasági, rekreációs célú területek (gyógy és
termálfejlesztések számára) kijelölésével.
d) A RENDEZÉS IRÁNYELVEI, LEGFONTOSABB FELADATAI
1. A jelenlegi belterületet a joghatályos tervhez képest növelni kell a gazdasági és rekreációs fejlesztések
érdekében, valamint a jelenlegi belterületen belüli lakóterületeket zavaró gazdasági tevékenységek
fokozatos kitelepítése érdekében. A termálvagyon feltárását követően, a feltárás eredményétől függően
konkrét fejlesztési program alapján, kell a rekreációs és egészségi célú fejlesztésekhez szükséges
területeket véglegesíteni és annak belső területfelhasználását, településszerkezetét meghatározni. A
településszerkezeti terv a területek biztosítása érdekében központi vegyes területeket jelöl. E területek
a joghatályos megyei terv terülefelhasználásával részben ütköznek, mert térségi erdőgazdasági
területen - a termál célú területfelhasználás miatt - a 85 %-os települési erdő-területfelhasználási
kategória kijelölési kritérium nem teljesíthető. Ezért időben kezdeményezni kell a megyei
területrendezési terv módosítását.
2. Új lakóterületek kijelölése szükséges a betelepülők fogadására. Elsődleges feladat a falusias
telekstruktúra –örökségvédelmi követelmények érvényesítésével történő – átalakítása, a tömbbelsők
feltárása, a beépítettség helyenkénti sűrítése.
3. A községközpont területének bővítését, átalakítását, megújulását elősegítő területfelhasználást kell
előirányozni a Vám utca, Soproni út csomóponti tömbjeinél ill. a Széchenyi tér környékén. A
községközpont tervezett területén haladó Arany patakot a környezetalakítás fontos elemévé kell tenni.
A gyalogos felületeket növelni kell.
4

A volt TSZ központ területeit a joghatályos tervvel ellentétben vegyes központi, ill. különleges -.
elsősorban rekreációs, idegenforgalmi célú -. közösségi célú területfelhasználási egységbe kell sorolni,
a környezetet zavaró gazdasági tevékenységek megszüntetésének ösztönzése érdekében. A
Gabonaforgalmi telephelyet, melynek a teherforgalma betakarítás idején különösen zavaró hatású,
idővel ki kell telepíteni a jelenlegi külterületre eső tervezett gazdasági területsávba (ipari park
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területére) A környékbeli lakóterület-fejlesztéseket a telephely kitelepítésig le kell állítani.
5. A tervezett ipari park területét a joghatályos tervhez képest, a belterületi kitelepítések területi
feltételeinek megteremtése érdekében kismértékben bővíteni kell. Az ipari park tervezett feltáró útját
úgy kell kialakítani, hogy annak várható teherforgalma a lakóterületeket, ill. a tervezett rekreációs
területeket ne zavarja meg.
6

A termál és rekreációs központ tervezett területét el kell választani erdősávokkal a gazdasági
területektől. A központot úgy kell kijelölni, hogy az mind a Soproni út (85. sz. főút), mind a kiépítendő M
84 sz. autópálya, valamint Ausztria irányából (Deutschkreutz) felöl, ill. a település belső területei (Gyár
utca, Vám utca) felöl könnyen megközelíthető legyen.

7

Az Arany patak mentén közterületeket kell kijelölni, ill. megőrizni. Sétányt kell kiépíteni a patak partján a
volt strand területétől a községközponton át a kastélyparkig. Az Ikva patak menti ökológiai folyosó
legalább 150-150 m széles sávjában a beépítésmentességet biztosítani kell.

8

Területet kell tartalékolni a szélerőmű-park számára, a tervezett M 84 sz. autópályától dél-nyugatra,
úgy, hogy a beépített területektől az 500 m-es védőtávolság biztosítható legyen. A telepítés pontos
helyének meghatározása előtt környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges.
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1.1.3 Nagycenk településszerkezeti tervlapjai
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1.2 Nagycenk szabályozási terve és helyi építési szabályzat
Rendelettel jóváhagyott munkarész
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1.2.1 Helyi építési szabályzat
Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2003. (VII. 14.) rendeletét módosító 21/2007 (XI. 25.) sz. rendelete
Nagycenk község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
(egységes szerkezetbe foglalva)

Nagycenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi
rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, és jóváhagyja a
szabályozási tervet.

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A rendelet hatálya
1. §
(1) Jelen előírások területi hatálya Nagycenk község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 1,20 m-nél nagyobb
mértékben terepet rendezni, épületet átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és
lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát végezni) és
ezekre hatósági engedélyt adni a 253/1 997. (XII. 20.) az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló Kormányrendelet és mellékletei. (továbbiakban: az OTÉK) és az egyéb általános
érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a helyi településrendezési eszközök (helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.
(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező
előírásokat tartalmaz.
(4) A jelen helyi építési szabályzatot és az (5) bekezdés szerinti szabályozási tervlapokat együtt kell
alkalmazni.
(5) A jelen rendelet mellékletei
1 sz. melléklet:-- szabályozási terv (m:1:4000).
2. sz. melléklet: út-közmű keresztszelvények
3.sz melléklet:--országos védelemre javasolt épületek
4 sz. melléklet:-- I. kategóriájú (a szabályozási terv keretében elrendelt) helyi védelem alatt álló
objektumok
5 sz. melléklet:-- I. kategóriájú (a szabályozási terv keretében elrendelt) helyi védelem alatt álló
utcaképek
6 sz. melléklet:-- helyi védelem alatt álló természetvédelmi területek

Szabályozási elemek
2. §
(1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása
kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges.
(2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek a szabályozási terv jelkulcsában
meghatározott elemek
(3) A szabályozási terv jelkulcsában jelölt irányadó szabályozási elemektől az elsőfokú építésügyi hatóság
saját hatáskörben eltérhet
(4) A településszerkezeti tervben tartalék területként meghatározott településszerkezeti egységekre
vonatkozó beépítési szándék esetén szabályozási terv készítendő.

Sajátos jogintézmények
3. §
A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven az 1997. évi LXXVIII. tv. előírásai szerint alkalmazott
településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények a következők:
a) Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés: A tervezett szabályozási vonallal érintett telkekből a
szabályozási terven feltüntetett mértékig, közterület céljára lejegyzés történhet.
b) Beültetési kötelezettség: A szabályozási terv építési övezetbe sorolt ingatlanokon a telek egy részére
növénytelepítés kötelezettségét írja elő.
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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Fogalom meghatározás
4. §
A jelen rendelet előírásainál az OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott fogalmakat kell érteni. Ezeken kívül
a rendelet használatában:
a) Kötelező előkert határa: Ha a telek utcai telekhatára nem merőleges az oldalsó telekhatárra, akkor az
utcai homlokzatnak legalább egy ponton, illeszkednie kell a kötelező előkert határához.
b) Melléképület: az építési telek elsődleges funkcióját kiegészítő használatú épület.
c) Kialakult állapot: az adott telek meglévő beépítési paramétere, ahol nem határozható meg, ott a
szomszédos telkek átlagos beépítési paramétere.
d) Fogadószint: az épület vagy építmény, a telekhez csatlakozó, az utcai terepszinthez legközelebb eső,
terepszínt feletti szintje.

Telekalakításra vonatkozó általános szabályok
5. §
(1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, legkésőbb az ingatlant
érintő építéssel vagy funkcióváltással egyidejűleg. A telek közterületté váló része a közterületi, a
beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő építési, ill. övezeti besorolást kapja.
(2) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek
méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt minimális
telekméretnek megfelelően lehet.
(3) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb
telekszerkezet, telekméret kialakulásának eszközei.
(4) A szabályozási terven nem szereplő telekalakítások csak akkor engedélyezhetők, ha az érintett telkek
területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség) a telekalakítás után is
megfelelnek az övezeti előírásoknak.
(5) Meglévő telkek egyesítése vagy telekhatár rendezése és új beépítés engedélyezése esetén az építési
hatóság — a környezetbe illeszkedés figyelembe vételével — az építési övezetre vonatkozó előírásoktól
legfeljebb 20%-ban eltérhet, az építménymagasságra vonatkozó előírás kivételével.
(6) Telekalakítással érintett területfelhasználási egység határa, vagy övezeti határ a telekalakítás során
kialakuló új telekhatároknak megfelelően pontosítandó.
(7) Telekcsoport újraosztás esetén, illetve, ha a telekalakítás során legalább 6 új építési telek keletkezik
telekalakítási tervet kell készíteni. Telekalakítás csak jogerős telekalakítási engedély alapján végezhető. A
telekalakítás feltételeként az építésügyi hatóság, külön megállapodás alapján a telekalakítás
kezdeményezőjét az utak és közművek létesítésére, vagy a létesítés költségeinek viselésére kötelezheti.
(8) A beépítésre szánt terület céljára kijelölt telekcsoport rendezésénél a telkeket egyesíteni kell, az egyesített
földrészekből ki kell venni a közterületeket, majd a fennmaradt területet a területre vonatkozó előírásoknak
megfelelő telkekre kell felosztani.
(9) Az építési telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút — az erről
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között — közhasználat céljára átadott területként és a
közterületekre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra.
(10) A szabályozási terven, az utca felöl meghatározott beépíthető telekrész szélessége, telekalakítással, az
építési övezetben előírt legkisebb telekszélesség alá nem csökkenthető.

Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások
6. §
(1) Az építési helyet — amennyiben a szabályozási terv, Illetve az építési övezeti előírás konkrétan nem
határozza meg, — a következőképpen kell meghatározni, a beépítési mód figyelembevételével:
a) Az építési övezet előírásai alapján a kötelező előkertet 2-2 szomszédos épület figyelembe vételével a
kialakult állapotnak megfelelően kell megállapítani, (és helyszínrajzon igazolni) ha ez egyértelműen
nem állapítható meg, akkor 5,0 m-ben kell megadni.
b) Az oldalkert a kialakult adottságok függvényében az országos előírásoktól eltérően csak az esetben
csökkenthető, ha ahhoz a tűzrendészeti hatóság egyedi felmentéssel hozzájárul.
c) A hátsókert, ha a szabályozási terv másképp nem rendelkezik, legalább 10,0 méter, kivéve a
kialakult telkek esetén, ha telekmélység
--a 40 és 15 méter közötti, akkor 6,0 m
--a 15 m -nél kisebb, akkor 3, 0m
(2) Előkertben önálló garázsépület, épített kukatároló a kerítéssel egybeépítve, építési engedély alapján
létesíthető.
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(3) Közterület felőli kerítés, valamint minden egyéb lábazatos, vagy tömör kerítés elhelyezéséhez az I. fokú
építési hatóság engedélyét kell kérni.
(4) Szaktervező által tervezett kertészeti tervet kell készíteni a “kertépítészeti terv készítési kötelezettség”-gel
érintett övezetekben. A kertészeti terv az építési engedélyezési terv részét képezi. Használatbavételi,
illetve üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki, ha a kertészeti terv szerinti növényanyag
elültetésre került.
(5) Állattartó épület építésének tervezésénél és engedélyezési eljárásánál az állattartásról szóló
önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.
(6) A helyi védelmű épületek átépítéséhez, bővítéséhez az építési engedélyi tervet megelőzően elvi építési
engedélyt kell kérni.
(7) Az építési tevékenység csak rendezett telek (a szükséges telekalakítás, vízrendezés, az egész területre
vonatkozó út és teljes körű közmű engedélyezési tervek megléte, stb.) esetén kezdhető meg.
(8) Használatbavételi engedély csak az építési engedélyben feltételként meghatározott közművesítés
megléte, közmű hálózatra való rákötés esetén adható meg.
(9) Lakóterületen, településközpont vegyes területen, gazdasági területen, különleges területen, és
közlekedési területen használatbavételi engedély csak a növényültetési kötelezettség teljesítését
követően adható ki.
(10) A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 1,5 m-t meghaladó feltöltését az
építménymagasságba be kell számítani.
(11) Amennyiben a telek egy része közmű védőtávolság miatt építési korlátozás alá esik, úgy az építési
övezet szerinti beépítési módtól eltérően, a telek kedvezőbb beépíthetősége érdekében a beépítési mód
az adottságoknak megfelelően szabadon megválasztható.
(12) Csúszásveszély és vízerózió miatt
a) 10%-nál meredekebb területen 1,0 m-nél magasabb támfal és 1,5 m-nél nagyobb terepbevágás,
feltöltés az épület kontúrján kívül nem engedélyezhető;
b) az épület állékonyságát talajmechanikai szakvéleménnyel meg kell alapozni

Közterület alakítására vonatkozó általános szabályok
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

7. §
A település közterületein építési engedély alapján elhelyezhető:
a) hirdető (reklám) berendezés,
b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
d) szobor, díszkút,
e) távbeszélőfülke.
Közterület alakítási és kertészeti terv készítendő a településszerkezetileg vagy forgalomtechnikailag
együtt kezelendő közterületekre. A terv tartalmazza a helyszínrajzi elrendezést, a magassági méreteket,
keresztmetszeteket, berendezéseket, utcabútorzatot, burkolatokat, közműhálózat kialakítását, köz- és
díszvilágítás, valamint a parkolás megoldását, a terület kertészeti kialakítását.
A műemléki és helyi védelem alatt álló közterületen, csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus
hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer, köztisztasági eszköz, stb.
a vonatkozó hatályos rendelkezések keretei között - az erre vonatkozó helyi rendelet hatálybalépéséig környezetvizsgálat és egységes koncepció alapján helyezhető el.
A műemléki és helyi védelem alatt álló területen az A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó méretű
reklámfelület, reklámhordozó- ún. „óriás reklám”- nem helyezhető el, kivéve a kulturális rendezvényt,
műsort hirdető plakátot.
Közterületen csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus utcabútor és egyéb köztárgy csak a
közvetlen környezetet is magába foglaló vizsgálat alapján, az illetékes szakhatóságok egyetértésével
helyezhető el.
Az újonnan kialakításra kerülő közlekedési- és közműterületeken, valamint zöldterületeken az üzembe
helyezés csak a - kertészeti terv alapján megvalósuló növényültetési kötelezettség teljesítését követően
engedélyezhető.
A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad
ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani.

A szabályozási terv területfelhasználási egységei
8. §
(1) A község beépítésre szánt területén az alábbi építési övezet csoportok jelölhetők ki:
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a)

Lakóterületeken
aa) kisvárosias lakó építési övezetek, jele: Lk
ab) kertvárosias lakó építési övezetek, jele: Lke
ac) falusias lakó építési övezetek, jele: Lf
b) Vegyes területeken
ba) településközponti vegyes építési övezetek, jele: Vt
bb) központi vegyes építési övezetek, jele: Vk,
c) Gazdasági területeken
ca) kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetek, jele: Gksz
cb) egyéb gazdasági építési övezetek, jele Ge
d) Üdülő terület
Hétvégi házas üdülő övezet: Üh
e) Különleges területeken
Különleges építési övezetek, jele: Ki
(2) A község beépítésre nem szánt területén az alábbi övezetek helyezhetők el:
a) Közlekedési és közműterületeken
aa) közút övezet, jele:Köu
ab) kötöttpályás közlekedés (vasút) övezete, jele:Kök
b) Zöldterületeken
közpark övezet, jele: Z
c) Erdőterületeken
ca) gazdasági erdő:Eg
cb) Védelmi és védőerdő övezet, jele:Ev
cc) Egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdő övezet, jele:Ee
d) Mezőgazdasági területeken
da) általános mezőgazdasági övezet, jele: Má
db) kertes mezőgazdasági övezet, jele: Mke
dc) korlátozott használatú mezőgazdasági övezet, jele. Mko
e) Vízgazdálkodási területeken
Vízgazdálkodási övezet, jele: Vg

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK,
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI
Lakó építési övezetek közös előírásai
9. §
(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(2) A lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség előírt minimális értéke 1 db/ 50 m2 10/15 törzsméretű
fa, illetve azzal egyenértékű famennyiség ültetése.
(3) Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá az engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról
gondoskodni kell. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét
módját kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Kisvárosias lakó építési övezetek előírásai
10. §
A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) sportépítmény,
e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.
A lakótelken lakó-funkció nélküli, csak mezőgazdasági, vagy kisüzemi, kisipari termelő funkciót befogadó
épület nem létesíthető.
A sorházas jellegű területen a telkek lakóegységenként megoszthatók.
Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
a) Meglévő épületek bővítése az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával engedélyezhető
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b)

Meglévő épület elbontása esetén a teleket beépítetlennek kell tekinteni, és az építési övezeti
előírásokat e szerint kell alkalmazni.
(6) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
a) Az épületek fogadószintje az eredeti terepszinthez képest max. 80 cm lehet.
b) Az épületek tetőformája jellemzően magas tető és a tető hajlásszöge 38-45° közötti lehet. Jellemzően
magastetős az épület, melynek beépített területét legalább 70 %-ban magastető fedi, ha az egyes
lakó építési övezetekben ettől eltérő szabályozás nincs.
c) Tetőtér-beépítés esetén csak egyszintes tetőtér alakítható ki, és csak egysoros tetőablak létesíthető.
d) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai
értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet. Világos zöld, kék, fekete szín nem alkalmazható.
e) A meglévő épülethez tömegforma, méret, anyaghasználat, színezés terén egyaránt alkalmazkodni
kell.
(7) A kisvárosias építési övezetekben elhelyezhető melléképítményekre vonatkozó előírások
a) Önálló kerti építményként létesíthető: víz- és fürdőmedence, épített tűzrakó- hely, lugas és legfeljebb
20 m2—es lábon álló kerti tető,
b) Az előkertben melléképítmény nem helyezhető el,
c) Melléképítmények közül állatkifutó és trágyatároló nem létesíthető,
d) Nagyállattartás építménye nem engedélyezhető.
(8) Az utcafronton tömör kerítés max. 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő, festett. vakolt tégla falazat),
valamint max. 2,0 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos
kialakítással készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és
nyers beton felületű tömör fal nem lehet.
(9) Terepszint alatti padlószint az utca szintjéhez képest legfeljebb —3,0 méter mélyen helyezhető el.
(10) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza

Kisvárosias
építési
övezetek
Lk-1
Lk-2

legkisebb telek
terület
(m2)
K
K

szélesség
(m)
K
K

mélység
(m)
K
K

építési
mód
Z
Z

előkert
(m)
3
K

legkisebb
zöldfelület
(%)
45
55

legnagyobb
beépítettség
(%)
40
30

legnagyobb
épületmagasság
(m)
4,5
4,5

Kertvárosias lakó építési övezetek előírásai
11.§
(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, lakóépületek elhelyezésére szolgát.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:
a) legfeljebb 2 lakásos (két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) a lakó funkció mellett, azt nem zavaró hatású mezőgazdasági- (terménytároló, pajta, pince), ill. egyéb
gazdasági-. pl. kézműipari épület, legfeljebb a beépíthetőség 1/3-án.
(3) Az építési övezetben a minimális telekterületet meg nem haladó lakótelkeken létesíthető épületek, illetve
rendeltetési egységek száma a kertvárosias lakóövezetben legfeljebb 2 db lehet. A minimális telekterület
többszörösét meghaladó telken annyi épület, illetve rendeltetési egység helyezhető el, amennyi a telek
felosztása révén elhelyezhető lenne.
(4) A lakóterületen lakó-funkció nélküli, csak mezőgazdasági, vagy kisüzemi, kisipari termelő funkciót
befogadó épület csak akkor létesíthető, ha a telken lakóépület már épült, vagy egyidőben épül
(5) A már beépült telkeken álló épületek újjá építése csak akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36.§-a szerinti
épületek közötti távolság biztosított.
Az Lke-1 építési övezetben a sarok telkeken, utcaképet formáló módon szabadonállóan is elhelyezhető
épület, amennyiben a telek szélessége meghaladja a 16,0 m-t.
(7) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
a) Meglévő épületek bővítése az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával engedélyezhető
b) Meglévő épület elbontása esetén a telket beépítetlennek kell tekinteni, és az építési övezeti előírásokat
e szerint kell alkalmazni.
c) Építési helyen belül a lakófunkciójú épületnek mindig az utca felől kell elhelyezkednie utcaképet formáló
módon.
(8) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
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a)
b)
c)

Az utca felöli épületrészek homlokzati szélessége max. 10 m lehet.
Az épületek fogadószintje az eredeti terepszinthez képest max. 80 cm lehet.
Az épületek tetőformája csak magas tető lehet Az illeszkedés elve alapján a tető kialakítása a
szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen (az utca felé kontyolt, oromfalas,
vagy csonka konty megoldással). A tető hajlásszöge 38° közötti lehet.
d) Tetőtér-beépítés esetén csak egyszintes tetőtér alakítható ki, és csak egysoros tetőablak (álló vagy
síkban fekvő) létesíthető.
e) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai
értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet, Világoszöld, kék, fekete szín nem alkalmazható.
(9) A kertvárosias építési övezetek melléképítményekre vonatkozó előírásai:
a) Önálló kerti építményként létesíthető: víz- és fürdőmedence, épített tűzrakóhely, lugas és legfeljebb
20 m2—es lábon álló kerti tető
b) az előkertben melléképítmény nem helyezhető el,
c) melléképítmények közül állatkifutó és trágyatároló nem létesíthető,
d) csak kedvtelési célból tartott állatok elhelyezésére szolgáló építmények telepítése engedélyezhető.
Az építési övezetben az állatok tartására szolgáló épület/rész nagysága legfeljebb 25m2 lehet.
(10) Az utcafronton tömör kerítés max. 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő, festett, vakolt tégla falazat),
valamint max. 2,0 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos
kialakítással készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és
nyers beton felületű tömör fal nem lehet.
(11) Terepszint alatti padlószínt az utca szintjéhez képest legfeljebb —3,0 méter mélyen helyezhető el. A
terepszint alatti beépítés a földszinti alapterületnél legfeljebb 20%-al lehet nagyobb.
(12) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza
kertvárosias
legkisebb teleklakó építési
szélesség
Mélység
terület (m2)
övezetek
(m)
(m)
SZ - nél 16
Lke-1
540
30
O – nál 14
SZ - nél 16
Lke-2
640
40
Ikr– nél 10
SZ - nél 20
Lke-21
640
40
Ikr – nél 10
Lke-3
640
15
40
Lke-4
720
K
40
Lke-5
900
16
50
Lke-6
1000
16
60

építési mód

előkert (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb legnagyobb
beépítettsé épületmaga
g (%)
sság(m)

SZ, O

5

55

30

6,0

Sz, Ikr.

5

55

30

6,0

Sz, Ikr.

5

55

30

4,5

O
O
SZ
O

K, 5
0
5
5

55
60
60
65

30
25
25
25

4,5
4,5
4,5
4,5

Ha a megadott beépítési mód nem egy, akkor a szomszédos telek adottságait is figyelembe véve kell a
beépítési módok közül választani.

Falusias lakó építési övezetek előírásai
12. §
(1) A falusias lakóterület, összefüggő nagykertes telkek, amelyek lakóépületek elhelyezésére szolgálnak.
(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
a) legfeljebb 3 lakásos (három önálló rendeltetési egységet magába foglaló) lakóépület,
b) egyházi, egészségügyi-, szociális épület,
c) a lakófunkció mellett a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, szálláshely-szolgáltató,
vendéglátó épület,
d) a lakófunkció mellett, azt nem zavaró hatású mezőgazdasági építmény, (termény-tároló, pajta,
állattartó épület, pince, stb.), ill. egyéb gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület.
(3) Az építési övezetben a minimális telekterületet meg nem haladó lakótelkeken létesíthető épületek, illetve
rendeltetési egységek száma legfeljebb 3 db lehet. A minimális telekterület többszörösét meghaladó
telken annyi épület, illetve rendeltetési egység helyezhető el, amennyi a telek felosztása révén
elhelyezhető lenne.
(4) A lakótelkek mérete a kialakult telekszerkezet függvénye, a kialakult telkek beépíthetők. A már beépült
telkeken álló épületek újjá építése csak akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36.§- a szerinti épületek
közötti távolság biztosított.
(5) A sarok telek utcaképet formáló módon szabadonállóan is beépíthető, amennyiben a telek szélessége
meghaladja a 16,0 m-t.
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(6) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
a) Meglévő épületek bővítése az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával engedélyezhető.
b) Meglévő épület elbontása esetén a telket beépítetlennek kell tekinteni, és az építési övezeti
előírásokat e szerint kell alkalmazni.
c) Építési helyen belül a lakófunkciójú épületnek mindig az utca felől kell elhelyezkednie utcaképet
formáló módon.
(7) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
a) Az utca felöli épületrészek homlokzati szélessége max. 8 m lehet.
b) Az épületek tetőformája az utcavonaltól mért 20 m-en belül csak magas tető lehet. Az illeszkedés elve
alapján a tető kialakítása a szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen (az utca
felé kontyolt, oromfalas, vagy csonka konty megoldással). A tető hajlásszöge 38-45° közötti lehet.
c) Tetőtér-beépítés esetén csak egyszintes tetőtér alakítható ki, és csak egysoros tetőablak (álló vagy
síkban fekvő) létesíthető.
d) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai
értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet, Világoszöld, kék, fekete szín nem alkalmazható.
Tetőfedés anyaga azbesztcement hullámlemez és műanyag hullámlemez, fémlemezfedés nem lehet.
(8) Az utcafronton tömör kerítés max. 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő, festett, vakolt tégla falazat),
valamint max. 2,0 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos
kialakítással készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez,
nyers beton felületű tömör fal nem lehet.
(9) Terepszint alatti padlószínt az utca szintjéhez képest legfeljebb —3,0 méter mélyen helyezhető el.
(10) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:
Falusias
építési
övezetek
Lf-1
Lf-2

legkisebb telekszélesség
mélység
terület (m2)
(m)
(m)
720
K
40
1000
14
60

építési mód

előkert (m)

O
O, Z

0
0

legkisebb
zöldfelület
(%)
55
65

legnagyobb
épületmaga
beépítettsé
sság(m)
g (%)
30
4,5
20
4,5

Vegyes építési övezetek közös előírásai
13.§
(1) A vegyes terület lakó és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére
szolgál.
(2) Új telek alakítása esetén telekalakítási tervet kell készíteni.
(3) Az építési engedély részeként szaktervező által tervezett kertészeti tervet kell készíteni.
Használatbavételi, illetve üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki, ha a kertészeti terv szerinti
növényanyag elültetésre került.
(4) A lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség előírt minimális értéke 1 db/150 m2 10/15 törzsméretű
fa, illetve azzal egyenértékű famennyiség ültetése.
(5) Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról
gondoskodni kell. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét
módját kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.
(6) Négy gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjármű állásonként legalább egy,
kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők.

Településközpont vegyes építési övezetek közös előírásai
14. §
(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi
települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek
alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A fent említett funkciók önálló épületben vagy
lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetőek.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:
a) igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi, szociális épületek,
b) OTÉK 16. (2) 4. pontjában meghatározott (közösségi, szórakoztató, kulturális) épület,
c) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató épületek,
d) lakóépületek,
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(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

e) játszókertek, közkertek,
f) sportlétesítmények,
g) önálló új üzemi gazdasági funkció nem létesíthető.
Az utcafronti épületek kialakultak, a térfal alkotás szempontjából fontos szakaszon a szabályozási terv
építési vonalat jelöl.
Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen helyezhetők el:
a) Meglévő épületek bővítése az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával engedélyezhető.
b) Meglévő épület elbontása esetén a telket beépítetlennek kell tekinteni, és az építési övezeti
előírásokat e szerint kell alkalmazni.
Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
a) A homlokzati nyílások ritmusát, az alkalmazott anyagokat, jellemző építészeti tagozatokat,
épületszínezést a környezethez igazodó módon kell megtervezni. Az építési engedély mellékleteként
az utca szakaszon, a szomszédos 3-3 épület bemutatásával együtt kell, az épület homlokzatát
ábrázolni.
b) Az épületek tetőformája csak magas tető lehet. Az illeszkedés elve alapján a tető kialakítása a
szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen (az utcával párhuzamos gerincű
nyeregtető, vagy oromfalas kialakítású). A tető hajlásszöge 38-45° közötti lehet.
c) Az épületek fogadószintje az eredeti terepszinthez képest max. 50 cm lehet.
d) Tetőtér-beépítés esetén csak egyszintes tetőtér alakítható ki, ezáltal csak egysoros tetőablak (álló
vagy síkban fekvő) létesíthető
e) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai
értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet. Világoszöld, kék, fekete szín nem alkalmazható. Tető
fedésére azbesztcement hullámlemez és műanyag hullámlemez, fémlemezfedés nem alkalmazható.
Az építési övezetek melléképítményekre vonatkozó előírásai:
a) Önálló kerti építményként létesíthető: Víz- és fürdőmedence, épített tűzrakó- hely, lugas és legfeljebb
20 m2—es lábon álló kerti tető
b) Az előkertben melléképítmény nem helyezhető el.
Az utcafronton tömör kerítés max. 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő, festett, vakolt tégla falazat),
valamint max. 2,0 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos
kialakítással készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és
nyers beton felületű tömör fal nem lehet.
Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:

Településközponti
vegyes építési
övezetek
Vt-1
Vt-2

terület
(m2)
600,
400
800

legkisebb telek
szélesség mélység
(m)
(m)
20
16

30
40

építési
mód

előkert
(m)

Z

0

O

0

legkisebb
zöldfelület
(%)
45
(10)
55
55
(35)
65

legnagyobb
beépítettség
(%)

legnagyobb
épületmagasság(m)

K; 40 (75)

K; 7,5

30
30
(50)
20

4,5

O, Sz,
0, K
Vt-3
1000
25
30
Vt-4
3000
30
80
SZ
5
--a zárójeles értékek saroktelek és zártsorú beépítési mód esetén alkalmazhatók.
--a kiemelt érték az esetben alkalmazható, ha a telekre telepített épületben lakás nem kerül kialakításra.

K; 6,0
7,5

Központi vegyes építési övezetek közös előírásai
15.§
(1) A Vk jelű építési övezetben elhelyezhető:
a) legfeljebb 2 lakásos (két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) a lakó funkció mellett, azt nem zavaró hatású mezőgazdasági- (terménytároló. pajta, pince), ill. egyéb
gazdasági-, kézműipari épület.
(2) Az építési övezetre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:
Központi

legkisebb telek
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Vk-1
Vk-2
Vk-3

terület
(m2)
K
1000
3000

szélesség
(m)
K
K
30

mélység
(m)
K
K
100

Sz,
O, SZ
SZ

K
5
Min.5

55
55
65

25
25
15

7,5
K
K, 7,5

Gazdasági építési övezetek közös előírásai
16. §
(1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A gazdasági területeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi tárolót,
parkolóhelyet telken belül kell biztosítani. A területen csak az OTÉK szerint előírt mennyiségű fásított
parkoló helyezendő el.
(3) A zöldfelületek kialakításánál az alábbi előírásokat kell alkalmazni:
a) Az építési engedély részeként szaktervező által tervezett kertészeti tervet kell készíteni.
Használatbavételi, illetve üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki, ha a kertészeti terv
szerinti növényanyag elültetésre került.
b) A telkek zöldfelülettel borított részének felén háromszintű (gyep-, cserje és lombkoronaszint
együttesen) növénytelepítést kell végrehajtani.
c) A parkolók fásítva alakítandók ki, legalább kétszer iskolázott 10/15 törzsméretű fák telepítésével
d) A gazdasági és lakóterületek közös határán, a szabályozási terven jelölt helyeken, a gazdasági
területen belül védőfásítást kell végrehajtani. A védőfásítás legalább egy lombkorona és egy cserje
szintből alakuljon ki. .A fásítást tervezői jogosultsággal rendelkező szakági tervező által készített terv
alapján szükséges elvégezni.
e) A zöldfelületek fenntartásáról gondoskodni kell.
(4) A gazdasági területeken a létesítményeknek az alábbi környezeti feltételeknek kell megfelelniük:
a) Az épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a
termőföldréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről, újrahasznosításáról
gondoskodnia kell.
b) Az ipari, üzemi-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező
veszélyes hulladékoknak minősülő anyagok kezelése, szállítása csak a vonatkozó rendeletek és
szakhatósági előírások szerint történhet.
c) A telkeken kívül keletkezett hulladékot, illetve veszélyes hulladékot tárolni, illetve feldolgozni a
területen nem lehet.
d) A talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek csak a szennyezést át nem eresztő aljzaton
végezhetők.
e) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók.
f) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, ha az
elszívási technológiával a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása megakadályozható.
g) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem vezethetők. A káros és
veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül
előtisztítani, ill. előkezelni kell. A közcsatornába kizárólag a vonatkozó1 rendelet előírásainak
megfelelő szennyvizek vezethetők.
h) Az összegyűjtött csapadékvizek élővízfolyásba abban az esetben vezethetők, ha a vonatkozó2
rendelkezés szerinti V. területi vízminőségi kategória előírásait teljesítik.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek előírásai
17. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben elsősorban:
a) a lakosság és az üdülőnépesség ellátását biztosító, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciók
létesítményei,
b) közösségi, szórakoztató, kulturális épületek,
c) mindenfajta, környezetet nem szennyező, nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára
szolgáló lakások (legfeljebb 2 db)
1
2

204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet
3/1984 (II. 7.) OVH rendelet
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telepíthetők.
(2) A védelem alatt álló épületekbe idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók is telepíthetők.
(3) 100 m²-nél nagyobb, összefüggő, burkolt felületnél 100 m²--enként 2 db lombos fa ültetendő.
(4) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti-karakter jellemzői az alábbiak:
a) A telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő anyaga azonos legyen.
b)A tetőfedés héjalásaként nem alkalmazható natúr alumínium lemez, élénk színű felületkezelt fémlemez,
azbesztcement és műanyag hullámlemez.
(5) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza
Kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági
építési
övezetek
Gksz-1
Gksz-2
Gksz-3

legkisebb telek
terület
(m2)
1500
3000
5000

szélesség
(m)
20
40
45

mélység
(m)
40
60
80

építési
mód
Sz
Sz
Sz

előkert
(m)
K, 5
10
10

legkisebb
zöldfelület
(%)
40
45
50

legnagyobb
beépítettség
(%)
35
30
25

legnagyobb
épületmagasság
(m)
K; 7,5
8,0
8,0

Egyéb gazdasági övezetek előírásai
18. §
(1) Településüzemeltetési, ill. környezetet nem zavaró hatású ipari üzemi építmények elhelyezésére kijelölt
építési övezet.
(2) A telkeken kivételesen sem helyezhetők el lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi épületek.
Kivételesen, ha ehhez a környezetvédelmi hatóság és az ÁNTSZ egyetértése beszerezhető szociális
épület építhető.
(3) 100 m2-nél nagyobb, összefüggő, burkolt felületnél minden 100m2-hez tartozóan 2db lombos fa
ültetendő.
(4) Az építési övezetre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza
Építési
övezet
Ge-1

terület
(m2)
2000

legkisebb telek
szélesség
mélység
(m)
(m)
30
50

építési
mód
Sz

előkert
(m)
5

legkisebb
zöldfelület
(%)
45

legnagyobb
beépítettség
(%)
30

legnagyobb
épületmagasság(m)
7,5

(5) Az épületek tetőformája lapos és magas tető is lehet. A tető hajlásszöge magas tető esetén 15-45° közötti
legyen. A telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő anyaga azonos legyen. A
tetőfedésre nem alkalmazható élénk színű felületkezeletlen fémlemez,, azbesztcement és műanyag
hullámlemez.

Hétvégi házas üdülő építési övezet előírásai terület
19.§
(1) A hétvégi házas építési övezetben elhelyezhető:
a) telkenként legfeljebb 1 db épület:
a) két üdülőegységes üdülőépület,
b) a terület rendeltetésével összhangban lévő, azt kiszolgáló épület.
(2) A telken belül legfeljebb 1 db, földszintes épület létesíthető.
(3) Kerti építmények (p1.: kerti sütő, pergola, fa játszóeszközök) létrehozhatók létesíthetők, közműpótlók csak
föld alatt, illetve földdel fedetten. telepíthetők.
(4) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakter jellemzői az alábbiak:
a) Az épületek tetőformája formálása csak magas tető lehet. A tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet
között választható. Az épület hossztengelyével párhuzamos gerincű, kontyolt tetőforma alakítandó ki,
az oromfalas, csonkakonty jellegű homlokzati elemek szélessége egyenként legfeljebb 10,0 m lehet.
b) A tetőfedés anyagaként élénk színű, felületkezelt fémlemezt, azbesztcement és műanyag
hullámlemezt, bitumenes zsindelyt, nádfedést, betoncserepet nem lehet használni.
(5) Az utcafronton a kerítés magassága legfeljebb 1,8 m lehet. A kerítés és a támfalak anyaga a
lábazattal megegyező legyen. A kerítés:
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
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a) áttört, faanyagú (deszka, léc),
b) sövénnyel takart, növénnyel befuttatott drót-kerítés.
(6) A kapuk fából készülhetnek, az épület fa szerkezeteivel azonos felületkezeléssel és színnel.
(7) Az építési övezetre vonatkozó határértéket a következő táblázat tartalmazza
Hétvégi
házas
üdülő
építési
övezetek
Üh-1

legkisebb telek
terület
(m2)
550

szélesség
(m)
18

mélység
(m)
20

építési
mód
Sz

előkert
(m)
5

legkisebb
zöldfelület
(%)
70

legnagyobb
beépítettség
(%)
15

épületmagasság
(m)
6,0

Különleges építési övezetek előírásai
20. §
(1) A Ki-1 jelű építési övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények,
(ravatalozó, kápolna, kegyeleti hely, szerszámtároló, őrzés építményei) helyezhetők el Az építési övezetre
az alábbi előírások is vonatkoznak:
a) A a sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni.
b) A 100 m² -ként legalább 1 db nagy koronájú lombos fát kell telepíteni (6,0 m-nél nagyobb lombkoronát
növelő fa).
c) A temető határától megtartandó védőtávolság nincs.
d) Az egész területe védett temető kategóriának megfelelően, műemléki védelem alatt álló sírok stb..
kategóriájába tartozik.
(2) A Ki-2 jelű építési övezetben szabadidő eltöltést szolgáló építmények (sportpályák és azokat kiszolgáló
építmények, szálláshely szolgáltató épületek, kemping, vendéglátó szolgáltató épületek) helyezhetők el
(3) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következő táblázat tartalmazza:

Különleges
építési
övezet
Ki-1
Ki-2

legkisebb telek
terület
(m2)
1ha
1ha

szélesség
(m)
K
50

mélység
(m)
K
100

építési
mód
Sz
SZ

előkert
(m)
0
5

legkisebb
zöldfelület
(%)
80
75

legnagyobb
beépítettség
(%)
5
10

legnagyobb
épületmagasság
(m)
7,5
4,5

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI
Zöldterületek övezetei
21§
(1) Az övezeten belüli kötelező zöldfelületi minimum 80%, melyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a
fával való fedettség minimum 60% legyen.
(2) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átalakítása csak tervezői jogosultsággal rendelkező
szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet.
(3) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti
felújításáról gondoskodni kell.
(4) Négy gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépmű állásonként legalább kétszer
iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők.
(5) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül
indokolt esetben, a vonatkozó kormányrendeletek3 előírásainak betartásával lehet.
(6) Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról
lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került
sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv
részeként kell meghatározni.
(7) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a fentiekben említett
jogszabályok alapján az eljáró hatóság meghatározhatja.
(8) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell
telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről az építési tevékenység megkezdése előtt kell
gondoskodni, különösen, ha a visszapótlásra nem az építési területen kerül sor.
(9) Az övezetben épületet, létesítményt elhelyezni csak beépítési és kertépítészeti terv alapján lehet.
-

3

128/1999. (VIII.13.) Korm. rendelettel módosított 21/1970. (VI.21.) Korm. rendelet
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(10) A szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszűntetése
után az előfásítást kétszer iskolázott facsemetékkel kell elvégezni.
(11) Az övezet területén, ligetesen kialakított zöldfelületen, pihenés, testedzés, ismeretterjesztés építményei és
1 db fenntartási épület szabadon álló módon, legfeljebb 1%- os beépítettséggel helyezhető el.
(12) Az elhelyezhető építmények bruttó alapterülete legfeljebb 350 m2 lehet, a legnagyobb építménymagasság
3,50 m.

Erdőterület övezetei
22. §
(1) Az erdők besorolását a mindenkori érvényes erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza.
(2) A erdőterületeken a szabályozási terv az alábbi övezeteket jelöli
a) gazdasági rendeltetésű erdő övezet (Eg),
b) védelmi rendeltetésű erdő övezet (Ev.),
c) egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőövezet (Ee.).
(3) A gazdasági rendeltetésű erdőövezetben kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő épületek,
építmények helyezhetők el, ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés indokolja és az elhelyezéshez a
szakhatóság hozzájárul.
(4) A védelmi rendeltetésű erdőben hulladékudvar kialakítható.
(5) A védelmi rendeltetésű erdő övezetben erdészeti eszközökkel min. 60-70%-os zöldfelületi borítottságot
kell elérni.
(6) A védelmi rendeltetésű erdőövezet létesítése és fenntartása a tulajdonost terheli.
(7) Az egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőövezetben erdei tornapálya és erdei sétaút,
esőbeállón kívül más sportolási, üdülési, turisztikai épület legalább 10 ha nagyságú földrészleten,
maximálisan 1%-os beépítettséggel helyezhetők el. Az épületek, építmények csak tájbaillő, hagyományos
szerkezetűek, legfeljebb 4,5 m építménymagasságúak, magas tetős, 35°-45° tető hajlásszögűek lehetnek.
(8) Az építmények elhelyezéséhez az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat hozzájárulása is szükséges.
(9) A védelmi rendeltetésű, valamint az egészségügyi- szociális-turisztikai erdőövezetben fa csak akkor
vágható ki, ha azt az erdő egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.
(10) Erdőövezetekben az erdőgazdálkodás csak az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző tulajdonú erdők
kezelésére létrehozott szervezetek (pl. erdőbirtokossági társulás) belső előírásai szerint történhet.

Mezőgazdasági terület övezetei
23. §
(1) A mezőgazdasági területek övezetek szerinti tagolását a szabályozási terv tartalmazza.
(2) A mezőgazdasági területek az alábbi övezetekre tagozódnak:
a) Az Má általános mezőgazdasági övezetre,
b) Az Mke -- kertes mezőgazdasági övezetre (volt zártkert és szőlőművelési területek),
c) Az Mko -- korlátozott használatú mezőgazdasági övezetre (rét, legelő, gyep területek)
(3) Az övezetekben kerítés nem létesíthető.
(4) Az Má jelű övezetben csak a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
terményfeldolgozás és tárolás épületei (továbbiakban gazdasági épület), valamint az országos mellékutak
mellett idegenforgalmi célú épületek is elhelyezhetők. Újonnan lakóépület nem építhető. Az engedélyezési
eljárás előtt az építési hely kijelölését az építésügyi hatóságtól kell kérni. Az építési hely a telek 15%-ánál
nem lehet nagyobb. Birtokközpontok kialakíthatók.
(5) Az Mke jelű övezetben csak a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
tárolás épületei (továbbiakban gazdasági épület) helyezhetők el. Újonnan lakóépület nem építhető
(6) Az Mko jelű övezetben csak környezetkímélő mezőgazdasági tevékenység folytatható. Épület nem
helyezhető el
(7) Az M jelű övezetekben a beépíthető telek legkisebb méreteit (legkisebb beépíthető telek területe és
szélessége) és legnagyobb beépítettségét, továbbá az épületek építménymagasságának mértékét a
következő táblázat tartalmazza:
A
mezőgazdasági
területek
övezetei
Má
Mke

legkisebb beépíthető telek
terület
(m2)
3000
1500
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szélesség
(m)
30
20

mélység
(m)
-

építési
mód
Sz
SZ

előkert
(m)
10
5
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legkisebb
zöldfelület
(%)
-

legnagyobb
beépítettség
(%)
3
3

legnagyobb
épületmagasság
(m)
4,5
3,5
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(8) Mezőgazdasági övezetekben a gazdálkodás a következő környezeti feltételek biztosítása mellett
történhet:
a) Kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek során
szennyező anyag kibocsátás nincs.
b) Bűzt, ill. diffúz légszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.
c) Talaj szennyezés veszélyével járó tevékenységek nem folytathatók.
d) A felszín alatti vízkészlet használata (pl.: öntözési célra) csak vízjogi engedély alapján történhet.
e) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági övezetekben bármely szennyvizet
eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárolása
zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt szennyvíztisztítótelepre szállítható.
f) Szilárd és folyékony hulladékok nem helyezhetők el.
g) Csak olyan mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely során veszélyes hulladék nem keletkezik.
h) Robbanás és tűzveszélyes, továbbá veszélyes anyagok tárolása nem megengedett.
i) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény nem helyezhető el.

Vízgazdálkodási területek övezete
24. §
(1) A szabályozási tervben lehatárolt vízgazdálkodási övezetben az OTÉK 30.§. előírásait kell alkalmazni.
(2) Figyelemmel kell lenni a parti sávok és a vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló
rendelet4, valamint a vizek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló rendelet5 előírásaira is.
(3) A vízfolyások karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ennek végrehajthatósága érdekében a
vízfolyások mellett 6-6 méter szélességű parti kezelősáv biztosítandó, melyen belül fenntartást
akadályozó létesítményt nem lehet elhelyezni.
(4) A parti sávban kizárólag gyep és véderdő művelésű mezőgazdasági, illetve erdő övezet alakítható ki. A
beépítésre szánt területeken a szabályozási terven jelölt parti sávba tartozó telekrészen, ill. földrészleten
építmény nem helyezhető el.
(5) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők, amennyiben a
terület természetközeli állapotának visszaállítását elősegítik.

IV. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK ÖVEZETEIRE ÉS LÉTESÍTMÉNYEIRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
Közlekedési és közműterületek övezetei
25. §
(1) A közlekedési és közműövezetek helyét és szabályozási szélességét a szabályozási terv határozza meg.
(2) A szabályozási terv az alábbi közlekedési övezeteket jelöli:
a) vasúti
b) közúti
közlekedési és közmű övezeteket
(3) A vasúti közlekedési és közmű övezetek használata, kialakítása:
a) Az övezetben a vasúti közlekedés létesítményei, a vasúti és a közúti üzemi célú építmények és
épületek helyezhetők el.
b) Vasúti terület állomási szakaszán az előzőeken kívül elhelyezhetők raktározási, karbantartási,
igazgatási, szociális épületek, szolgálati lakás, és az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási,
raktározási épületek, építmények is.
c) Az állomás területén az épület elhelyezés és kialakítás feltételei a következők:
1. beépítés mértéke: a teljes vasúti övezet legfeljebb 5%-a
2. legnagyobb építménymagasság: 7,5 m
3. beépítési mód: szabadon álló
lehet
4. az utazóközönséget kiszolgáló és ellátó funkciók (váróterem, kereskedelem, szolgáltatás) csak az
állomásépületen belül helyezhetők el.
5. az átépítési engedélyhez a teljes állomási területet bemutató beépítési tervet kell mellékelni.
(4) A közúti közlekedési és közmű övezetek használata, kialakítása:
4
5

46/1999. (III. 18.) Korrn. rendelet
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
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a)

Az övezetben a közlekedési és közmű műszaki létesítmények elhelyezésén túl csak köztárgyak és a
tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények (váróhelyiség, esőbeálló, forgalomirányító helyiség) és
reklámépítmények helyezhetők el
b) Lakóterületen a kapubehajtók maximális szélessége 5,0 m lehet
c) A közlekedési és egyéb közterületeken 4 ph.-ként min. 1 db. fa ültetendő
d) Az OTÉK 42. szerinti, ill. egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott parkolási igényt saját
telken belül kell kielégíteni.
e) Kerékpárutak: a szabályozási szélességen belül kétsávos kerékpárút alakítható ki.
f) A gyalogút szabályozási szélességén belül épület, építmény nem helyezhető el.
g) A közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének
hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei:
1. Az M9 autópálya nyomvonala mentén a tengelytől mért 100, 0- 100,0 méter
2. Az alsóbbrendű Országos közutak külterületi szakaszán a védőtávolság 50- 50 rn.
3. A Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak tengelyétől mért 10- 10 méter be nem
építhető védőtávolságként fenntartandó.
(5) A belterületi közlekedési területek közvilágításáról gondoskodni kell.

Közműlétesítmények
26. §
(1) Általános előírások
a) A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével.
b) A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi
szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.
c) A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett a
vonatkozó szabvány6 szerint.
d) A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén
belül kell biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha a vezeték és a védőtávolság magánterületre esik – a
közművezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot
és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.
e) Amennyiben csak a védőtávolság esik magánterületre, azt csak az építési engedély kiadásánál kell
figyelembe venni.
f) A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell
csatlakozni. Közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a
szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot
az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.
g) Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről,
belterületen a közvilágítás megépítéséről, útrekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges
egyidejű felújításáról gondoskodni kell.
h) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé
vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését szakszerűen meg
kell oldani.
i) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra figyelmet
kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési
lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek
nyomvonalát és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali
fasor telepítését ne akadályozzák meg.
j) A területen tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni.
(2) Vízellátás – tűzvédelem
a) A beépített, illetve beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás ingatlanra
történő bekötését követően adható.
b) Házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést követően
engedélyezhető.
c) A mértékadó külső tűzivíz szükségletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz)7 szerint a
hálózaton biztosítani kell.
6
7

MSz 7487/2-80
35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt
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d) Új utak tervezése esetén a vízvételi helyek mellett úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy a tűzoltó
gépjárművek mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon.
e) A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.
f) Az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.
g) A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max. 100 m. megközelítési távolságra kell elhelyezni.
h) A tűzcsapokat egymástól 5,0 m-nél közelebb nem szabad telepíteni.
i) A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében – lehetőség szerint – körvezetékként
kell kiépíteni.
(3) Védőtávolság 8:
Ivóvízvezeték (épület alapjától)
– D 300 mm-ig
3,0 m
– D 301-700 mm-ig ( Regionális vezeték ) 5,0 m
(4) Szennyvízelvezetés
a) A tervezett épületeket a meglévő, vagy az épülettel egyidejűleg kiépítendő elválasztott rendszerű
szennyvízcsatorna hálózatra rá kell kötni.
b) A rákötéssel egyidőben a még meglévő közműpótló berendezéseket szakszerűen fel kell számolni.
c) Házi ivóvíz bekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést
követően engedélyezhető.
d) Szennyvizet a talajban elszikkasztani, csapadékvíz elvezető rendszerbe, felhagyott kútba vezetni, tilos.
e) A távlati gazdasági területek részére javasolt szennyvíz átemelőt zaj és rezgésvédelemmel, valamint
szagtalanítóval kell megépíteni.
(5) Védőtávolságok
a) Gravitációs csatorna (épület alapjától)
b) Szennyvíz nyomócső
– D 300 mm-ig
3,0 m

3,0 m

(6) Csapadékvíz elvezetés-vízrendezés
a) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
b) A település egészének csapadékvíz elvezetését zárt csatorna, nyílt árokhálózat, illetve folyóka
kombinációjával kell megoldani.
c) A kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági
területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi műtárgyon (olaj-iszapfogó)
keresztül vezethető a befogadóba.
d) A csapadékvíz befogadó Ikva és Arany patakok mentén a partélektől számított 6-6 m-es parti sávot
szabadon kell hagyni. E területen csak gyepgazdálkodás folytatható.
e) A települési vízelvezető főárkok mentén a partélektől számított 3-3 m-es parti sávot szabadon kell
hagyni.
f) A vízfolyások és vízbázisok közelében talajjavításra szerves trágya helyett. tőzeget, vagy komposztot
kell alkalmazni.
g) A fejlesztésre kijelölt mélyfekvésű, árvizekkel veszélyeztetett terület csak olyan mértékű feltöltés után
építhető be, mely feltöltési szint lehetővé teszi a területről és tágabb környezetéről lefolyásra kerülő
felszíni víz kártétel nélküli elvezetését.
h) Ezen terület beépítését megelőzően részletes talajmechanikai vizsgálatot kell végezni, melyben a talaj
és talajvíz viszonyok ismeretében kell javaslatot tenni a feltöltés mértékére, anyagára és az
esetlegesen szükséges kiegészítő létesítmények (pl: övcsatorna, szivárgó) megépítésére.
(7) Villamosenergia-hálózatok
a) A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos
szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a mindenkor hatályos Villamos Energia
Szolgáltatási törvény, a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendelet9, továbbá a magyar
szabványok10 szerinti biztonsági övezettel rendelkeznek, melyek betartása kötelező.
b) A föld feletti 120 kV-os, Sopron - Sopronkövesd közötti villamos távvezeték hálózat védőtávolsága
mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső áramvezetőktől mérve 13-13 m-ig terjed.
c) Föld feletti 20 kV-os villamos hálózat védőtávolsága mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső
vezetőktől mérve
8

az MSz 7487/2 szerint
122/2004.(X.15.) GKM rendelet
10
MSz.151; MSz.172, MSz 1585 és MSz.7487/2-80
9
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külterületen 2,5– 2,5 m.
belterületen, illetve fokozott biztonságra vonatkozó előírások megtartásával épített szakaszokon
1,25 – 1,25 m.
távolságig terjed.
d) Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózatnál mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső
vezetőktől mért
1,0 – 1,0 m.
távolságig terjed.
e) Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a nyugalomban lévő áramvezetőtől mérve
0,5 – 0,5 m.
távolságig terjed.
Földben elhelyezett, 35kV-nál kisebb névleges feszültségű vezeték biztonsági övezete a vezeték
szélétől mért 1,0-1,0 m.
távolságig terjed.
f) A szükségessé váló 20/0,4 kV-os oszloptranszformátor állomások telepítésénél ki kell építeni a
közvetlen közterületi kapcsolatot és biztosítani kell a teherautóval történő megközelítést. A biztonsági
övezet. az elhelyezésre szolgáló terület szélétől vízszintesen mérve
5,0 m.
g) A tervezett lakóterületeket harántoló 20 kV-os hálózatot a terület hasznosítása előtt ki kell váltani.
(8) Elektronikus hírközlési hálózatok 11
a) Föld feletti távközlési légkábel hálózatoknál a biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0-1,0 méteres
távolságig terjed.
b) Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal mindkét
oldalán
1,0 méteres távolságig terjed.
c) Hálózatbővítést a meglévő távközlési hálózathoz történő csatlakozással kell megépíteni.
d) A föld feletti hálózatot a villamos kisfeszültségű és a kábeltévé hálózattal közös oszlopsoron kell
elhelyezni, melyet az érintett feleknek és az Önkormányzatnak egyeztetni kell.
e) Mobil távközlésre szolgáló adótorony védett ill. védelemre tervezett területen és annak 100 m-es
körzetében nem helyezhető el.
(9) Gázvezeték hálózatok
a) Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó
berendezések biztonsági övezetei, és a biztonsági övezetre vonatkozó szabályokat a vonatkozó
rendelet12 határozza meg
b) A Jánosháza –Sopron közötti nagynyomású távvezeték biztonsági övezete 20,0-20,0 m
--nagyközényomású hálózatoknál 5,0 – 5,0 m
--középnyomású hálózatoknál
4,0 – 4,0 m
--gáznyomás-szabályozó berendezésnél 10,0x10,0 m-es terület.
c) Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a magyar szabványban13 rögzített, az útpálya
tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot és az egyéb közművezetékektől mért 0,5-1,0 méteres
védőtávolságot biztosítani kell.
d) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben építhető.
e) Házi nyomáscsökkentő utcai homlokzaton nem helyezhető el.
f) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.

11

Távközlő
vezeték
(védőszerkezetben)

Gázelosztó
vezeték

Csatorna

Középfeszültségű
kábel

Vízvezeték

Csatorna

Vezeték megnevezése

Vízvezeték

(10) A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság14 m-ben

-

1,5

0,7

0,7

0,7

1,5

-

1,0

1,0

1,0

A vonatkozó jogszabályi háttér: A hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ill. a magyar szabvány az MSZ 7487/2-80,
valamint az OTÉK vonatkozó rendelkezései
12
203/19987.(XII.19.) Korm.
13
MSz 7487/2-80.
14
MSz 7487/2
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ
2007 DECEMBER HÓ
27

NAGYCENK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Középfesz. kábel

1,0

1,0

-

0,5

0,5

Távközlő vezeték
(védőszerkezetben)

0,7

1,0

0,5

-

0,5

Gázelosztó vezeték

0,7

1,0

0,5

0,5

-

V. KÖRNYEZETVÉDELEM
Általános környezetvédelmi előírások
27. §
(1) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
a) legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
b) megelőzze a környezetszennyezést,
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, amelyek a környező területek jelenlegi és tervezett
használati módját lehetetlenné teszik.
(3) Jelentős környezeti hatást okozó tevékenységekre környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a vonatkozó
rendelet szerint és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
(4) Új üzemanyagtöltő állomás csak közlekedési és közmű, vagy gazdasági területen helyezhető el.

Talaj- és vízvédelem
28. §
(1) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az
üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és
ártalmatlanításáról. A hulladék kezelése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról) jelenleg a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok15 szerint.
(2) A területen talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető.
(3) Vízhasználat csak csatornahálózat egyidejű fejlesztésével bővíthető.
(4) A csapadékvíz elvezetéséről, vagy szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának,
használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásokba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság
hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad vizet bevezetni.
(5) A terven feltüntetett rekultiválandó területek rendezése (pl. illegális hulladéklerakó felszámolása) csak az
illetékes környezet-védelmi hatóság engedélyével és a szakhatóságok hozzájárulásával történhet.
(6) Élő vízfolyásba, árokba és vízmederbe tisztítatlan szennyvizet bevezetni tilos.
(7) A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a felszíni vízelvezető-rendszerre és a szivárgó
rendszerre vonatkozó tervekben kell meghatározni.

Levegőtisztaság védelem
29. §

(1) A szabályozási terven jelölt erdőövezetek ökológiailag sérülékeny területek és a vonatkozó rendelet16
értelmében az általános levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik. A területen csak olyan
létesítmények helyezhetők el, amelyek e kategória előírásait kielégítik. A területre érvényes
levegőminőségi és a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a vonatkozó rendelet17 írja elő.
(2) A kereskedelmi-szolgáltató, ipari tevékenység megkezdése előtt levegőtisztaság-védelmi szempontból a
Környezetvédelmi Felügyelőséget minden építésügyi eljárásban szakhatóságként meg kell keresni.

Zaj elleni védelem
30. §

A településen a vonatkozó rendelet18 szerinti zajvédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A zajt keltő és
zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési
határértékek betartásra kerüljenek.

VI. ÉRTÉKVÉDELEM
15

2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
17
14/2001. (V. 9.) KöM-EUM-FVM rendelet
18
többször módosított 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet
16
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Régészeti lelőhelyek védelme
31. §
(1) Minden épület, illetve építmény, valamint út és közmű létesítmény építési engedélyének megadásához, a
KÖH Soproni Irodájától, mint területileg illetékes szakhatóságtól, írásos szakhatósági állásfoglalást kell
kérni.
(2) A szabályozási terven jelölt régészeti lelőhelyeken, 30cm, vagy azt meghaladó mélységű földmunkák
megkezdéséről, a munkálatok megkezdése előtt a KÖH Soproni Irodáját értesíteni kell. Földmunka csak
régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.
(3) Nyomvonalas építkezések előtt terepbejárást kell végezni. Ugyancsak terepbejárást kell végezni a
szélerőmű park és a horgásztó kialakítása előtt.
(4) Az építkezőknek a földben rejlő kulturális emlékek védelmében a település jegyzője, valamint az illetékes
múzeum felé bejelentési kötelezettségük van.

Az ex lége védelemben részesülő halom és környékének szabályozása
32§
(1) A szabályozási tervlapon jelölt halom védőtávolságán belül
a) építmény nem helyezhető el,
b) a művelési ág nem változtatható meg.
c) újonnan fa, ill fasor nem telepíthető.

A településképi illeszkedés
33.§
(1) A településképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén
a meglévő, hagyományokat hordozó, alábbiakban felsorolt építészeti elemekhez történő illeszkedést az
építési engedélyezési tervben igazolni kell:
a) az utcai homlokzatok szélességéhez, a beépítés ritmusához,
b) a párkány kiüléséhez, a tetőidom formájához, a tető hajlásszögéhez,
d) a tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz,
e) a homlokzatok plasztikusságához, architektúrájához,
f) a tömegképzés jellegéhez, méretéhez,
g) a nyílások arányrendszeréhez, a teljes homlokzatfelülethez viszonyított arányához,
h) az anyaghasználatokhoz (homlokzatképzés, héjazat, kerítés, nyílászárók)
I) az utcai kerítések megoldásához

A település helyi védelem alatt álló épületei, utcaképek
34. §
(1) A szabályozási terven jelölt
a) az I. helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok, utcakép-védelmi szakaszok védelmi listájának
szűkítése, bővítése csak a szabályozási terv módosításával történhet.
b) a II. helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok védelmi listájának szűkítése, bővítése a
szabályozási terv módosításától függetlenül, az épített környezet helyi védelméről szóló
önkormányzati rendelet mellékletének módosítása, önkormányzati testületi döntés keretében
történhet.
(2) A helyi értékvédelemről, a tulajdonosra, illetve az önkormányzatra háruló kötelezettségekről külön
önkormányzati rendelet intézkedik.
(3) A helyi védelmi kategóriába sorolt objektumoknál, valamint az országos védelem alá helyezésig az
országos védelemre javasolt épületeknél, az alábbi előírásokat kell alkalmazni:
a) közterületről látható épület homlokzatának megjelenését megváltoztató
1. nyílászáró cseréje
2. tetőhéjalás cseréje
3. homlokzat vakolása, színezése
csak építési engedély alapján végezhető.
b) az épület homlokzatának felújítása csak színezési terv alapján valósítható meg. Közterületről látható
homlokzatok részleges felújítása, színezése nem megengedett.
c) az épület közterület felőli homlokzatának felújítása esetén
1. csak azonos megjelenésű nyílászárók alkalmazhatók. Hagyományos homlokzati struktúráktól
idegen nagyméretű nyílások, kirakatok nem létesíthetők.
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2. meg kell őrizni a hagyományos épületszerkezeteket, anyaghasználatot. A meglévő faszerkezetű
nyílászárók műanyag szerkezetűekre lecserélhetők az estben, ha felületi színezésük az eredeti
nyílászárók színezésétől és felületi látványától nem tér el.
d) Az építési hatóság előírhatja az épületek műemléki kutatását, a korábbi homlokzati nyílásrendszer
helyreállítását, és az elpusztult homlokzati díszítés (párkányok, nyíláskeretek) régi dokumentumok,
fényképek alapján történő helyreállítását.
e) Az épületek bővítése, átalakítása csak az esetben engedélyezhető, ha az épület eredeti jellegzetes
tömegarányai megmaradnak, és a bővített épületrész homlokzatalakítása, anyaghasználata az
eredeti állapothoz igazodik. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott épületszerkezetek
nem ismertek, úgy csak a kisalföldi, Fertő vidéki hagyományoknak megfelelő természetes anyagokat
szabad alkalmazni (tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb.).
f) Amennyiben közérdekből a helyi védelemre javasolt épület bontása szükségessé válik, a bontási
engedély csak felmérés, történeti kutatás és falkutatás eredményeinek ismeretében, dokumentálás
után adható ki.
g) Az épületek utcai homlokzatán reklámtáblák, címtáblák, cégérek –függetlenül annak méretétől—csak
építési engedély alapján helyezhetők el. Épülethomlokzaton elhelyezett reklám, cégér és címtábla
épületdíszítő tagozatot nem takarhat el
h) Közterületről látható homlokzaton parabolaantenna, klímaberendezés külső egységei és szellőző, valamint kéménycsövek, vezetékek látható módon nem helyezhetők el.
i) Kerítés létesítésénél, felújításánál hagyományos anyagokat kell alkalmazni. Hagyományostól idegen
anyagú kerítés (pl. alumínium hullámlemez) nem engedélyezhető. A meglévő tömör műkő kerítés
fenntartható, de új tömör műkő kerítés létesítése nem engedélyezhető.
j) Az építési hatóság kötelezheti a tulajdonost a településképet rontó kerítés átépítésére
(4) Az utcaképi védelembe sorolt utcaszakaszokon
a) közterület érintő építési tevékenység (kerítésépítés, homlokzatszínezés, új építmények építése,
utcabútorok, köztéri szobrok, tárgyak elhelyezése) építési engedélyköteles.
b) új építés, ill. közterületről látható átépítés, bővítés esetén az utcaszakaszra eső helyi védelem alá
vont épület
--tömegkialakítását követni kell;
--és jellegzetes építészeti részletképzését az utcai homlokzaton alkalmazni kell.
c) új épület építése esetén, a környezetbe illeszkedést az -- építési engedélyhez a szabályozási terven
jelölt, és az építési engedélyezés objektumával érintett -- utcakép-védelmi szakasz egészére
kiterjedően kell igazolni.
(5) A helyi értékvédelemmel érintett épületeken és utcaszakaszokon a műszaki infrastruktúra tervezésénél
és kivitelezésénél (útépítés, telefon, villany, gáz, víz, csatorna) a műszaki megoldásokat alá kell rendelni
az esztétikai, településképi és védelmi szempontoknak.
(6) Falusias építési övezetben újonnan épülő, utcai építési vonallal érintkező épületek fogadószintjének
magassága az épület utcai homlokzata előtti járda szintjéhez képest legfeljebb 50 cm lehet. Esetenként
az adottságoktól függően, a fogadószint magassága max, 80 cm lehet. Adottságnak tekinthető, ha
--a korábbi, bontásra ítélt épület utcai járdához mért földszinti padlómagassága meghaladta a 80 cm,
--a mindkét szomszédos épület utcai járdához mért földszinti padlómagassága meghaladja a 80 cm,
--a gépjárműút burkolatmagassága az épület előtti járda magasságát 30 cm-el meghaladja.
Ha a telek műemléki környezetre, ill. műemléki jelentőségű területre esik az örökségvédelmi hatóság
hozzájárulását is be kell szerezni

Természet- táj- és látványvédelem
35 §
(1) A településen helyi védelem alatt álló természeti érték az Ikva-völgy védőövezete.
(2) A helyi természeti és táji értékek védelmével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendeletben
kell megállapítani.
(3) A helyi természetvédelmi területekre hosszú távú természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni: a terv
elfogadásáig a területen fakivágás, bozót- és cserjeirtás nem engedélyezhető, illetve nem végezhető. A
területeken csak természetvédelmi kezelési terv alapján lehet építési munkát, tereprendezést végezni.
(4) A területen a kilátás megfelelő védelmét, a rálátásban érvényesülő látványhoz, a terület sziluettjéhez és a
környezethez való illeszkedést biztosítani kell.
(5) Beépítésre nem szánt területeken agresszívan terjedő fa- és cserje fajok (fehér akác, zöld juhar,
bálványfa, gyalogakác) nem telepíthetők.
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(6) Kétoldali vagy legalább egyoldali fasor telepítése, a meglévő hiányos fasorok kiegészítése kötelező a
terven feltüntetett útvonalak és lakóutcák mentén, maximálisan 8-8 m tőtávolsággal, előnevelt faiskolai
„út-sorfa” alkalmazásával a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembevételével.
(7) A homokbánya rekultiválását csak jóváhagyott tervdokumentáció alapján lehet végrehajtani.
(8) A tervezett közlekedési és ipari területek, valamint a meglévő természeti területek megfelelő zöldfelületi
elválasztását kerítés- és útkísérő fásítás telepítésével, valamint a határoló rézsűfelületek gyepes- cserjés
kialakításával, illetve egyéb kertépítészeti eszközök alkalmazásával, környezetrendezési- kertépítészeti
terv alapján meg kell oldani.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Védőtávolságok, védőterületek
36. §
(1) A szabályozási terven jelölt zagytározó és a szennyvíztisztító-telep valamint a baromfi telep (ez utóbbi
esetben mindaddig míg a terület állattartó telephelyként működik) védőterületén belül új lakóépület,
egészségügyi, gyermek, oktatási, sportolási, a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmény, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató, szociális, közösségi szórakoztató épület, továbbá élelmiszer és gyógyszer
raktározó, feldolgozó és olyan élelmiszert is forgalmazó kereskedelmi létesítmény, amely
közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból védelmet igényel nem létesíthető.
(2) Országos közutak beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén a tengelytől számított 50 méter
az.M 84 sz. gyorsforgalmú út mentén 100 méter, továbbá közforgalmú vasútvonal szélső vágányától
számított 50 méter távolságon belül lakóépület nem létesíthető. Más építmények a közút kezelőjének,
illetve a vasúti hatóság egyetértésével létesíthető.
(3) Vízmű kutak külső védőterületén és hidrogeológiai védőterületén belül épületek az illetékes vízügyi
hatóság egyetértésével létesíthetők.
(4) Vízfolyások medrétől 50 méter távolságon belül mezőgazdasági területen lakóépület és állattartó
építmény nem létesíthető.
—

Tartalékterületek átmeneti szabályozási előírásai
37. §
(1) A szabályozási terven jelölt tartalékterületeken a terven jelölt távlati területfelhasználás szerinti építési
övezet meghatározásáig
a) a szabályozási terven zárójelben feltüntetett övezet szerinti területhasználat és építés engedélyezhető.
b) a területen az a) pont szerinti építmény csak kártérítési igény nélkül helyezhető el.

Záró rendelkezések
38. §
(1) A jelen rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) A rendelet jóváhagyásával egyidejűleg a 10/2003,(VII. 14.) Kt rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet előírásait a hatályba lépést követően még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben
,amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb megoldást jelent a korábbi joghatályos terv alkalmazása, a
korábbi terv szerint kell eljárni , ha ezzel az ügyfél is egyetért.

Ivánkovics Ottó sk.
polgármester

Vezér Beáta sk
jegyző

mellékletek
1. sz melléklet: szabályozási terv
2. sz melléklet:út-közmű keresztszelvények
3. sz. melléklet: országos védelemre javasolt épületek
Nagymajor, Kiscenk
--főépület, melléképület (hrsz. 706/1)
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4. sz. melléklet: I. kategóriájú helyi védelem alatt álló (a szabályozási terv keretében védelem alá helyezett)
objektumok
Kiscenki utca
--22. sz.--lakóház (hrsz. 706/1-6)
--27. sz.-- lakóház (hrsz. 327)
--42. sz.—előtti feszület (hrsz. 707)
--43. sz.-- lakóház (hrsz. 604/2)
--46. sz.-- lakóház (hrsz. 726)
--60. sz.-- malomépület (hrsz. 735)
Vám utca
--1. sz.-- vendégfogadó (hrsz. 538/1)
Soproni ut
--34. sz. –lakóház (hrsz. 48)
--48 sz. –lakóház (hrsz. 55)
--51. sz. –kápolna (hrsz. 43)
Gyár utca
--2. sz. –községháza (hrsz. 433)
--38. sz. –lakóház (hrsz. 414)
--39. sz. –lakóház (hrsz. 368/1)
--46. sz. –lakóház (hrsz. 411/1)
--53. sz. –lakóház (hrsz. 377/1)
--57. sz. –lakóház (hrsz. 379)
--57. sz.—előtti Szentháromság szobor (hrsz. 707)
--cukorgyári bárói kastély (hrsz. 262)
--cukorgyári ipari épület (hrsz. 261/10)
Iskola utca
--14. sz. –lakóház (hrsz. 498)
--24. sz. –lakóház (hrsz. 493)
Széchenyi tér
--18. sz. –lakóház (hrsz. 484/1)
--Széchenyi szobor (hrsz. 449)
--Pestis oszlop (hrsz. 449)
Szt. Imre utca
--39. sz. –lakóház (hrsz. 524)
Híd, az aranypatak felett (a régi iparvágány hídja)
Platánfasor—(hrsz 0221/2)
Balfi fasor—(hrsz 664/2)
Kápolna---(hrsz 02/1-127)
Egykori mészárszék---(hrsz 439/1)
5 sz melléklet I. kategóriájú helyi utcakép-védelem alatt álló (a szabályozási terv keretében védelem alá
helyezett) utcaszakaszok
Vám utca
--2-14. sz. közötti utcaszakasz
Soproni út
--5-17 sz. közötti utcaszakasz
--48-86 sz. közötti utcaszakasz
--96-102 sz. közötti utcaszakasz
Gyár utca
--2-46 sz. közötti utcaszakasz
--11-27 sz. közötti utcaszakasz
--31-85 sz. közötti utcaszakasz
Kiscenki utca
--5-11 sz. közötti utcaszakasz
Széchenyi tér
--3-5 sz. közötti térfal
Szt. Imre utca
--7-41 sz. közötti utcaszakasz
Bokor N. utca
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--6-12 sz. közötti utcaszakasz
6.sz. melléklet Helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület
1) Helyi védelem alatt álló természeti terület
a) Eperfa-sor
b) Ikva-völgy
2) Helyi védelem alatt álló természeti érték
a) Kisallé (hrsz: 022)
b) Eperfa sorok
c) Gyurgyalag fészkelőhelyek
d) Temető előtti tiszafák
Függelékek.
1. sz Függelék.
Művi értékvédelem:
1) Régészeti lelőhelyek –a szabályozási terven körülhatárolt területek:
--1sz lelőhely. Kossuth L utca ---avar kor
--2sz lelőhely Szőlők alatt –római kor
--3sz lelőhely Belső-Vízálló --rézkor, bronzkor, késői vaskor,
--4sz lelőhely Bálintkúti-dűlő, Szt. Antal kápolna—rézkor,középkor
--5sz lelőhely Vasútállomástól D-re--őskor
--6sz lelőhely Vasútállomás homokbányája—korai vaskor,római kor, középkor
--7sz lelőhely Farkasverem:--bronzkor, római kor, középkor
--8sz lelőhely Kirkovich-ház—őskor, rézkor, középkor
--9sz lelőhely óvoda—újabb kor
--10sz lelőhely Széchenyi kastély-- újabb kor
--11sz lelőhely Halom--őskor
--12sz lelőhely Laposrét I.:--őskor,
--13sz lelőhely Laposrét II—neolit, bronzkor, árpádkor
--14sz lelőhely Ullermayer Károly földje—rézkor
--15sz lelőhely Kiscenki elágazás—újabb kor
--16sz lelőhely Kismező—bronzkor, árpádkor
--17sz lelőhely Mikóföld—rézkor
--18sz lelőhely Magtári földek --őskor
--19sz lelőhely Répaföldek—őskor, újabb kor
--20sz lelőhely Arany patak mellett –őskor, középkor
--21sz lelőhely Kövesmező—őskor, árpádkor
--19sz lelőhely
--19sz lelőhely
2) Műemléki védelem alatt álló épületek:
a) Ecce homo szobor (498 hrsz)
b) Kismajor: nagyistálló, két hosszú istálló, intézői lak (304/18)
c) Nepumuki Szt. János szobor (hrsz 451)
d) Római katolikus plébániaház (hrsz 447)
e) Széchenyi kastély-együttes, emlékmúzeum, hársfasor (hrsz. 458-560, 658/1-2,4-6, 659-660, 673,
0159/1)
f) Széchenyi sírkápolna (hrsz. 452/2)
g) Római katolikus (Szent István plébánia) templom (hrsz 448)
h) Temetői sírkövek (hrsz. 452/2)
i) Piéta szobor (hrsz 449)
2. sz függelék II. kategóriájú helyi védelem alatt álló (az épített környezet helyi védelméről szóló elrendelésre
javasolt további) objektumok
Kiscenki utca
--5. szám lakóház (hrsz 547
--20 sz.—lakóház (hrsz 678/1-2)
--32.sz. –kapu (hrsz. 713)
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Hidegségi út
--2. sz. –volt gázgyár épülete (hrsz. 653)
Volt mosóház épülete (hrsz. 655)
Vám utca
--2. sz.-- lakóház (hrsz. 6)
--3, 5. sz.-- lakóház (hrsz. 539)
--8. sz.-- lakóház (hrsz. 5)
--14. sz.-- lakóház (hrsz. 2)
Soproni út
--2. sz. –panzió (hrsz. 342/2)
--3. sz. –lakóház (hrsz. 10/2)
--4.sz. –lakóház (hrsz. 341)
--6, 8, lakóház (hrsz. 337-338)
--9. sz. –lakóház kapu (hrsz. 13)
--10. sz. –lakóház (hrsz. 339)
--15. sz. –lakóház (hrsz. 16)
--17. sz. –lakóház (hrsz. 18)
--33. sz. –lakóház tornác (hrsz. 28)
--41 sz. –lakóház (hrsz. 34)
--54. sz. –lakóház (hrsz. 59)
--56. sz. –lakóház (hrsz. 61)
--62. sz. –lakóház (hrsz. 68)
--68. sz. –lakóház (hrsz. 72)
--84. sz. –lakóház (hrsz. 84)
Kossuth L utca
--24. sz. –lakóház (hrsz. 199)
Gyár utca
--1. sz. –lakóház (hrsz. 344)
--10. sz. –lakóház (hrsz. 429)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 312/14)
--16. sz. –lakóház (hrsz. 426)
--21. sz. –lakóház (hrsz. 312/19)
--27. sz. –lakóház (hrsz. 312/22)
--31. sz. –lakóház (hrsz. 312/24)
--35. sz. –lakóház (hrsz. 366/1)
--44. sz. –lakóház (hrsz. 411/2)
--56,58,60. sz. –munkás lakótelep (hrsz. 399-401)
--62-64. sz. munkás lakótelep –(hrsz. 269-270)
--67. sz. –lakóház (hrsz. 386)
--71. sz. –kocsma+lakóház (hrsz. 388)
--79. sz. –lakóház (hrsz. 392)
--85. sz. –lakóház (hrsz. 395/1)
--cukorgyári tornyos épület (hrsz. 261/22)
--cukorgyári cselédház (hrsz. 261/21)
--cukorgyári raktárépület, irodaépület (hrsz. 292, 262)
--cukorgyári ipari épület (hrsz. 261/8)
Iskola utca
--1. sz. –közösségi épület (hrsz. 434/1)
--3, 5. sz. –lakóház (hrsz. 434/2-3)
--6. sz. –iskolaépület (hrsz. 366/1)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 503/1)
--12. sz. –lakóház (hrsz. 503/2)
--13. sz. –lakóház (hrsz. 489/2)
Széchenyi tér
--3. sz. –lakóház (hrsz. 445/1)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 456)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 460)
--12, 13, 14, 15, 16. sz. –lakóházak (hrsz. 464-466, 476,)
--Mária szobor (hrsz. 449)
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Szt. Imre utca
--7. sz. –lakóház (hrsz. 507)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 509)
--15. sz. –lakóház (hrsz. 513)
--25. sz. –lakóház (hrsz. 517)
Aranypatak melletti volt vízimalom
Vasútállomás épülete
Vasútállomás raktárépülete (hrsz…..)
Bokor N utca
--6. sz. –lakóház (hrsz. 317)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 316)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 310/1)
3. sz függelék: Országos védelem alatt álló természeti terület
a) Hársfa-sor (hrsz: 673)
b) Hársfa-sor (hrsz: 0159)
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1.2.2 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2007.(XI.25.) számú rendelete
az épített környezet helyi védelméről
Nagycenk önkormányzati testülete az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény 54. § (3) bekezdésében,
valamint a végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésében továbbá a
Műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30 §-ában biztosított jogkörében - a védelem országos
rendelkezéseinek megtartása mellett - a város és a táj kapcsolatának, a település sajátos arculatának,
karaktert teremtő értékeinek megóvása, a kultúrtörténeti, régészeti, történeti, városépítészeti és építészeti
értékek helyi védelme érdekében a következőket rendeli el:
A helyi védelem tárgyai
1. §
(1)
A helyi védelem a - mellékletben felsorolt - következő területre terjed ki:
a) az országos védelemre javasolt épületekre,
b) I. helyi védelmi kategóriába sorolt épületekre,
c) II. helyi védelmi kategóriába sorolt épületekre,
d) az utcaképi védelembe sorolt utcaszakaszokra,
(2) Az I. helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok védelmének megszüntetése, ill. a védelembe vont
objektumok listájának bővítése csak a szabályozási terv módosításával történhet.
(3) A II. helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok védelmének megszüntetése, ill. a védelembe vont
objektumok listájának bővítése a szabályozási terv módosításától függetlenül, az épített környezet helyi
védelméről szóló önkormányzati rendelet mellékletének módosítása, önkormányzati testületi döntés
keretében történhet.
A helyi védelem személyi hatálya
2. §
A rendelet személyi hatálya a helyi védelem alá vont területek és építészeti értékek tulajdonosaira és kezelőire
(üzemeltetőire, bérlőre, használóra) terjed ki.

(1)

(2)
(3)

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

A helyi védelem tárgyainak nyilvántartása
3. §
A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését minden jogi vagy természeti személy
kezdeményezheti. Ennek során
a) a kezdeményezést indokolni kell, az indoklás fényképes és leíró részből áll,
b) a kezdeményezést nyilvánosságra kell hozni és az érintett tulajdonost (tulajdonosokat) a
kezdeményezésről külön értesíteni kell,
c) a kezdeményezéstől a testületi döntésig terjedő időszakban az építményt védettnek kell tekinteni, és
átmeneti szabályozásként a helyi védelemre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
A védelemről vagy annak megszüntetéséről szóló döntés az önkormányzati testület joga. A döntés előtt
a KÖH Soproni Irodájával egyeztetni kell.
A helyi védettségű értékekről katasztert kell vezetni, amelynek alátámasztó anyagát fényképes és leíró
törzslapok képezik. A katasztert évente felül kell vizsgálni és annak alapján a jelen rendelet mellékleteit szükség szerint - módosítani kell.
Záró rendelkezések
4§
A helyi védelem alá eső épületek felújításához, jókarban-tartásának biztosításához a tulajdonos kérheti
az önkormányzat támogatását.
Szabálysértést követ el, aki a jelen rendelet előírásait megszegi, tilalmait megsérti.
A szabálysértési eljárás hivatalból, de bármely szerv (személy) kezdeményezésére meg-indítható.
E rendelet előírásait a hatálybalépése napjáig első fokú határozattal még el nem bírált, folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.
Ivánkovics Ottó sk.
polgármester
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A rendelet melléklete:
II. kategóriájú helyi védelem alatt álló (jelen rendelet keretében védelem alá helyezett) objektumok
Kiscenki utca
--5. szám lakóház (hrsz.547)
--20 sz.—lakóház (hrsz 678/1-2)
--32.sz. –kapu (hrsz. 713)
Hidegségi út
--2. sz. –volt gázgyár épülete (hrsz. 653)
Volt mosóház épülete (hrsz. 655)
Vám utca
--2. sz.-- lakóház (hrsz. 6)
--3, 5. sz.-- lakóház (hrsz. 539)
--8. sz.-- lakóház (hrsz. 5)
--14. sz.-- lakóház (hrsz. 2)
Soproni út
--2. sz. –panzió (hrsz. 342/2)
--3. sz. –lakóház (hrsz. 10/2)
--4.sz. –lakóház (hrsz. 341)
--6, 8, lakóház (hrsz. 337-338)
--9. sz. –lakóház kapu (hrsz. 13)
--10. sz. –lakóház (hrsz. 339)
--15. sz. –lakóház (hrsz. 16)
--17. sz. –lakóház (hrsz. 18)
--33. sz. –lakóház tornác (hrsz. 28)
--41 sz. –lakóház (hrsz. 34)
--54. sz. –lakóház (hrsz. 59)
--56. sz. –lakóház (hrsz. 61)
--62. sz. –lakóház (hrsz. 68)
--68. sz. –lakóház (hrsz. 72)
--84. sz. –lakóház (hrsz. 84)
Kossuth L utca
--24. sz. –lakóház (hrsz. 199)
Gyár utca
--1. sz. –lakóház (hrsz. 344)
--10. sz. –lakóház (hrsz. 429)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 312/14)
--16. sz. –lakóház (hrsz. 426)
--21. sz. –lakóház (hrsz. 312/19)
--27. sz. –lakóház (hrsz. 312/22)
--31. sz. –lakóház (hrsz. 312/24)
--35. sz. –lakóház (hrsz. 366/1)
--44. sz. –lakóház (hrsz. 411/2)
--56,58,60. sz. –munkás lakótelep (hrsz. 399-401)
--62-64. sz. munkás lakótelep –(hrsz. 269-270)
--67. sz. –lakóház (hrsz. 386)
--71. sz. –kocsma+lakóház (hrsz. 388)
--79. sz. –lakóház (hrsz. 392)
--85. sz. –lakóház (hrsz. 395/1)
--cukorgyári tornyos épület (hrsz. 261/22)
--cukorgyári cselédház (hrsz. 261/21)
--cukorgyári raktárépület, irodaépület (hrsz. 292, 262)
--cukorgyári ipari épület (hrsz. 261/8)
Iskola utca
--1. sz. –közösségi épület (hrsz. 434/1)
--3, 5. sz. –lakóház (hrsz. 434/2-3)
--6. sz. –iskolaépület (hrsz. 366/1)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 503/1)
--12. sz. –lakóház (hrsz. 503/2)
--13. sz. –lakóház (hrsz. 489/2)
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Széchenyi tér
--3. sz. –lakóház (hrsz. 445/1)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 456)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 460)
--12, 13, 14, 15, 16. sz. –lakóházak (hrsz. 464-466, 476)
--Mária szobor (hrsz. 449)
Szt. Imre utca
--7. sz. –lakóház (hrsz. 507)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 509)
--15. sz. –lakóház (hrsz. 513)
--25. sz. –lakóház (hrsz. 517)
Aranypatak melletti volt vízimalom—(hrsz ?)
Vasútállomás épülete (hrsz….)
Vasútállomás raktárépülete (hrsz…..)
Bokor N utca
--6. sz. –lakóház (hrsz. 317)
--8. sz. –lakóház (hrsz. 316)
--11. sz. –lakóház (hrsz. 310/1)
A rendelet függelékei
1. sz. függelék: országos védelemre javasolt épületek
Nagymajor, Kiscenk
--főépület, melléképület (hrsz. 706/1)
2. sz. függelék: I. kategóriájú helyi védelem alatt álló (a szabályozási terv keretében védelem alá helyezett)
objektumok
Kiscenki utca
--22. sz.--lakóház (hrsz. 706/1-6)
--27. sz.-- lakóház (hrsz. 327)
--42. sz.—előtti feszület (hrsz. 707)
--43. sz.-- lakóház (hrsz. 604/2)
--50 sz.-- lakóház (hrsz. 726)
--60. sz.-- malomépület (hrsz. 735)
Vám utca
--1. sz.-- vendégfogadó (hrsz. 538/1)
Soproni út
--34. sz. –lakóház (hrsz. 48)
--48 sz. –lakóház (hrsz. 55)
--51. sz. –kápolna (hrsz. 43)
Gyár utca
--2. sz. –községháza (hrsz. 433)
--38. sz. –lakóház (hrsz. 414)
--39. sz. –lakóház (hrsz. 368/1)
--46. sz. –lakóház (hrsz. 411/1)
--53. sz. –lakóház (hrsz. 377/1)
--57. sz. –lakóház (hrsz. 379)
--57. sz.—előtti Szentháromság szobor (hrsz. 707)
--cukorgyári bárói kastély (hrsz. 262)
--cukorgyári ipari épület (hrsz. 261/10)
Iskola utca
--14. sz. –lakóház (hrsz. 498)
--24. sz. –lakóház (hrsz. 493)
Széchenyi tér
--18. sz. –lakóház (hrsz. 484/1)
--Széchenyi szobor (hrsz. 449)
--Pestis oszlop (hrsz. 449)
Szt. Imre utca
--39. sz. –lakóház (hrsz. 524)
Híd, az aranypatak felett (a régi iparvágány hídja)
Platánfasor—(hrsz 0221/2)
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Balfi fasor—(hrsz 664/2)
3 sz függelék: I. kategóriájú helyi utcakép-védelem alatt álló (a szabályozási terv keretében védelem alá
helyezett) utcaszakaszok
Vám utca
--2-14. sz. közötti utcaszakasz
Soproni út
--5-17 sz. közötti utcaszakasz
--48-86 sz. közötti utcaszakasz
--96-102 sz. közötti utcaszakasz
Gyár utca
--2-46 sz. közötti utcaszakasz
--11-27 sz. közötti utcaszakasz
--31-85 sz. közötti utcaszakasz
Kiscenki utca
--5-11 sz. közötti utcaszakasz
Széchenyi tér
--3-5. sz. közötti térfal
Szt. Imre utca
--7-41 sz. közötti utcaszakasz
Bokor N utca
--6-12 közötti utcaszakasz
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1.2.3 A HELYI JELENTOSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2007 (XI. 25.) számú rendelete
A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről
Nagycenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a város területén lévő természeti
értékek és természeti területek a jelen és a jövő nemzedék számára való megőrzését, ezért a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.§ (1) bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A védelem célja
1. §
A védelem célja:
(1) Nagycenk község közigazgatási területén lévő természeti értékek (növény- állatfajok, társulások),
természeti területek, tájak, valamint ezek természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme,
a fenntartható használat elősegítése;
(2) a község és a táj harmonikus összhangjának megtartása, fejlesztése;
(3) a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése;
(4) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése.
(5) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti területek és értékek hatékony megőrzésébe és
széleskörű szemléletformálásába.
A helyi védelem tárgya
2. §
(1) A helyi jelentőségű természeti értékek és területek körébe tartoznak Nagycenk község közigazgatási
területén lévő - az országos védelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai vagy
helytörténeti jelentőségük miatt megőrzésre érdemes:
a) természetes, természetközeli, vagy tájképi szempontból jellegzetes tájrészletek;
b) álló és folyóvizek, azok partjain lévő növényzet, árterület;
c) vadon élő növény- és állatfajok, azok életközösségei; termő- tartózkodó- és élőhelyei;
d) növénytelepítések, így különösen parkok, arborétumok, történelmi botanikus kertek, növények,
növénycsoportok, fasorok, egyedi fák;
e) ritka, vagy kihalással fenyegetett régi hazai háziállatok, természeti növényfajok, fajták, változatok és azok
gyűjteményei
f) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékek, amelyeket a város közgyűlése helyi jelentőségű természeti
értékké nyilvánít.
(2) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme területi vagy egyedi lehet.
a) a területi védelem tárgya a természetes, vagy épített környezet összefüggő értéke, területe;
b) az egyedi védelem tárgya lehet egy-egy értékes növényegyed, növényegyedek csoportja;
(3) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme egyszerű vagy fokozott lehet.
(4) Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, területet, amely előfordulási számát,
életkorát, vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel.
A természeti értékek és területek védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése
4. §
(1) A természeti értékek és területek helyi védelme védetté nyilvánítással jön létre.
(2) A védetté nyilvánításra, illetve a védelem megszüntetésére magánszemély, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot tehet, illetve hivatalból indulhat. A védetté nyilvánítás
előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.
(3) A védetté nyilvánításhoz természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A természetvédelmi kezelési
terv előkészítése során be kell szerezni esetenként erre felkért szakértő véleményét. A védendő értékek,
területek tulajdonosa köteles esetlegesen az ingatlan területére történő bejutást és a vizsgálat elvégzését
biztosítani.
(4) A védelem alá helyezett helyi jelentőségű természeti értékek és területek listáját, valamint a kezelésükre
készített Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentációt és részletes kezelési tervet jelen
rendelet melléklete tartalmazza.
(5) A védetté nyilvánítást megelőzően be kell szerezni az illetékes természetvédelmi igazgatóság
nyilatkozatát arról, hogy kívánja-e a természeti érték, a terület országos jelentőségű védetté
nyilvánítását.
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(6) A védettségi eljárás lefolytatásáról, az eljárás megindításáról az érték, terület tulajdonosát (használóját)
értesíteni kell.
(7) A védettségi eljárás során az érdekeltek álláspontjainak megismerése érdekében egyeztető tárgyalást
kell tartani az érdekelt hatóságok és mindazok bevonásával, akiket a védetté nyilvánítás érint.
(8) A védetté nyilvánítás tényét a Polgármesteri Hivatalnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni,
illetve a védettség feloldását követően - a védelem indoka megszűnt, vagy nem szolgálja az 1. § (1)
bekezdése szerinti célokat - a védettség tényét töröltetni kell.
A helyi jelentőségű természeti értékek, területek nyilvántartása
5. §
(1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában születet rendeletet meg kell küldeni:
a) a természeti érték vagy terület (ingatlan) tulajdonosának;
b) az építésügyi hatóságnak
c) az illetékes Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek
d) a Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak nyilvántartás céljából.
(2) Az érintett védelem alatt álló természeti értéket, területet táblával kell megjelölni, amellyel fel kell hívni a
figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre.
(3) A védett természeti értékekről, területekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, melynek tartalma
az 1. sz. mellékletben foglalt adatokon túl:
a) a védett természeti érték, terület fényképét
b) a védett természeti érték, terület térképét
c) a védelemre javaslatot tevő nevét
d) a védett érték, terület kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat
e) a védelmet megállapító rendelet időpontját, számát.
A védett természeti értékek, területek állapotának fenntartása, felülvizsgálata
6. §
(1) A helyi jelentőségű természeti értékek, területek fennmaradásának feltétele, annak megőrzése,
állapotának fenntartása, gondozása, és a rendeltetésnek megfelelő használat biztosítása, ami a tulajdonos,
kezelő, használó feladata.
(2) A természeti értékekre, területekre vonatkozóan a tulajdonosnak, kezelőnek, használónak a vonatkozó
természetvédelmi kezelési tervében foglaltakat kell végrehajtani.
(3) Azon természeti területek és értékek melyek vonatkozásában természetvédelmi kezelési terv nem
készült, illetve a természetvédelmi kezelési tervben nem szabályozott kérdésekben a természet védelméről
szóló 1996. LIII. törvény, illetve vonatkozó egyéb országos hatályú jogszabályok és jelen rendelet
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(4) A helyi védelem alá helyezendő területre, értékre vonatkozó Természetvédelmi Kezelési Terv
elkészítésére, helyi védelemben részesült természeti érték, terület fenntartására a tulajdonos támogatására a
költségvetésben elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alapon belül természetvédelmi célokat szolgáló
rész hozható létre.
(5) A kötelezettségek megtartásának, a helyileg védett természeti területek, értékek állapotának figyelemmel
kísérése, illetve 10 évenkénti felülvizsgálat feladatának megvalósítása a jegyző feladata.
(6) A helyi védett természeti terület esetében a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a
védett természeti értéket, területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet. A határozat - a védett
természeti érték, terület közvetlen, súlyos sérelme, illetve életveszély esetében - jogorvoslatra tekintet nélkül
azonnal végrehajtható.
A védett természeti értékekre, területekre vonatkozó szabályok
7. §
Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti értékek állapotát közvetlen
vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.
(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi területeken:
a.
védett fa, facsoport, erdő kivágása, csonkolása beültetése;
b.
egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágása, csonkolása
c.
kutatás;
d.
gyep feltörése, és felújítása;
e.
nád és más növényzet égetése;
f.
az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport,
fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése;
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g.
termőföld művelési ág megváltoztatása,
h.
termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása
csak a jegyző hozzájárulásával történhet.
(2) Egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágásához, csonkolásához csak a fák biológiai pusztulása esetén,
illetve a környezetre másként elháríthatatlan károsodással járó veszély esetén adható engedély.
(3) Védett természeti érték, terület jelentős mértékű megváltoztatásához a közgyűlés hozzájárulása
szükséges. A Városgazdálkodási Bizottság megállapítja a védett természeti érték rendeltetésének
jelentős mértékű megváltoztatása tényét, és a kérelmet a közgyűlés elé terjeszti.
(4) A védett természeti érték, terület károsodása esetén a tulajdonos, kezelő, használó köteles a lehetséges
és szükséges mértékben gondoskodni a helyreállításról, pótlásról.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jelen rendelet 7. § (1)
bekezdés előírásait megszegi, amennyiben cselekménye nem minősül bűncselekménynek, törvényben,
vagy kormányrendeletben meghatározott szabálysértésnek.
(2) E rendelet kihirdetése napján lét hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő el nem bírált ügyekben
is alkalmazni kell.
Ivánkovics Ottó sk.
polgármester

Vezér Beáta sk
jegyző

Melléklet
Helyi védelemre javasolt természeti értékek:
(1) Területi védelem:
- Ikva-völgy; az Ikva-patak medre és a szabályozási tervlapon ábrázolt parti sávja
(2) Egyedi védelem, természeti emlék:
- Fertőbozi úti platánsor; a Fertőbozi út 0118/2 hrsz-ú részlete menti koros platánfákból álló, kétoldali
fasor
- Kisallé; 0221/2 hrsz telken
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1.2.4 Szabályozási tervlapok
(A helyi építési előírások 2. sz. melléklete)
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1.2.5 Út-közmű keresztszelvények
(A helyi építési szabályzat 3.sz melléklet)
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