DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008.(X.01.) számú r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16.§ (1)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított
1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében
megalkotja Decs Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, és jóváhagyja a község
közigazgatási területére szóló Szabályozási tervlapokat.
I. FEJEZET
ÁL T AL ÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1/A. §
(1) A rendelet hatálya Decs nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki. 2
(2)

4

(3) Jelen építési szabályzat mellékletei:
1. melléklet: Decs nagyközség külterületi, belterületi és Decs-Szőlőhegyi szabályozási
tervlapjai
2. melléklet: építési övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírások
3. melléklet: övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírások 6
1/B.§

7

Belterületbe vonás
2. §
(1) A meglévő és tervezett belterületi határvonalat a szabályozási terv szerint állapítja meg.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével az érintett külterületi ingatlanok az igénybevétel
igényének felmerülésekor, a Képviselő testület egyedi határozata alapján tömbönként
vonhatók belterületbe.
az 1/A. § (1) bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
4
az 1/A. § (2) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2014. május 9-étől.
6
az 1. § (3) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól. Ahol a rendelet a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendeletet említ, ott a
módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának megfelelően készült.
7
az 1/B. §-t és az előtte lévő címet a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
2
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Terület-felhasználás
3. §
(1) A terület-felhasználás kötelező elemei a szabályozási terven:
-

Tervezett szabályozási vonal és jelölt szabályozási szélesség,
A meglévő és tervezett belterület határa;
Beépítésre szánt és nem szánt terület határa;
Övezet, építési övezet azonosítója, jele és határa;
Védőterületek, védőtávolságok, védősávok;
a védett területek határa,
az egyes épületekre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó
védettség,
Megszüntető jel

(2) A kötelező elemek módosítása csak a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv
módosításával lehetséges.

II. FEJEZET
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI
4. §
A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel
együtt kell alkalmazni.
5. § 9

III. F E J E Z E T
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLT AL ÁNOS ELŐÍRÁSOK
Telekalakítás
6. §
(1) A település közigazgatási területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki, kivéve a
beépítésre szánt területen és kertes mezőgazdasági területen, ha a kialakult állapotú
tömb valamely, a rendelet hatályba lépésekor meglévő telkének a közvetlen közterületi
kapcsolata másként nem biztosítható.
(2) Ha a telekalakítás a hatályos településrendezési tervek változtatását igényli, akkor a terv
módosítását a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell elvégezn
(3)

10

9

az 5.§-t törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 1. §-a. Hatályos: 2011. február 26-tól.

10

a 6. § (3) bekezdést a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.

2

(4) Termőföldet érintő telekalakítás abban az esetben folytatható le, amennyiben ennek
következtében nem romlanak a talajvédő gazdálkodás feltételei.11
(5) A telekcsoport újraosztással (SZT-n --T--” jellel) körülhatárolt telektömbben szabályozási
terv készítése nélkül, de csak a teljes tömbre kiterjedő telekalakítási javaslat alapján
hajtható végre bármilyen, a meglevő telekállapotot érintő változtatás (telekalakítás,
telekegyesítés, telekfelosztás, stb.) illetve új beépítés.
Általános építési előírások
7. §
 Ha egy kialakult telek nagysága kisebb, mint a fekvése szerinti tömbre vonatkozó
övezeti előírásban meghatározott teleknagyság, és a szomszédos telkek
beépíthetőségét nem korlátozza, a telek az övezeti előírásban foglalt mértékig
beépíthető, kivéve ahol az övezeti előírás ezt másképp határozza meg.
 Építési engedély kiadása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek
beépíthetőségét, ha:
a)
b)

c)


vízfelületek vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett beruházásról
van szó és az a vízügyi hatóság nyilvántartása szerint indokolt;
a terület építésföldtani adottságai alapján valószínűsíthető talajmechanikai probléma
megjelenése;
a tervezett építmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kívánt szerkezet
különlegessége megköveteli a különleges körültekintést.
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 Az előkert, oldalkert és hátsókert nagyságának meghatározásakor az alábbi, valamint az
egyes övezetekben foglalt előírásokat kell figyelembe venni:
a) Az oldal- és hátsókerti méreteknél a vonatkozó jogszabály16 előírásai a mértékadók
minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettől eltérő értékeket nem határoz meg.17
b) A település már beépült részein az előkert meghatározásakor a kialakult állapothoz
kell alkalmazkodni úgy, hogy az előkerti határvonal az adott építési telek mellett két
a (4) bekezdés az 1/2011. (I.27.) rend. 2. §-ában meghatározott szöveg.
Hatályos 2011. február 26-ától.
12
a (3) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 3. § (1) bekezdése törölte. Hatályos 2011. február 26-ától.
13
a (4) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 3. § (2) bekezdése törölte. Hatályos 2011. február 26-ától
15
a 7. §-t a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
16
jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján
17
a 7.§ (6) bek. a/ pontja az 1/2011. (I.27.) rend. 3. § (4) bekezdése által megállapított szöveg.
Hatályos 2011. február 26-ától.
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oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult előkertjei által meghatározott sávba
kerüljön, kivéve ahol az övezeti előírás ezt másképp határozza meg.
c) Előkertes beépítés esetén az új épületek utca felőli homlokzata hosszának legalább
50 %-a kötelezően az építési hely előkerti határvonalára kell kerüljön.
d) Újonnan lakóövezetté váló területek esetén a kötelező előkert nagysága minimum 5
méter.
e) Kialakult előkert nélküli beépítés esetén az egységes utcakép megőrzése érdekében
az építési vonalat utcavonalon kell tartani.
 Szabályozási terv alapján újonnan lakóövezetté váló területekre vonatkozóan: ha az előés hátsókert számítása során 35 méternél mélyebb építési hely adódik ki, akkor az
építési hely mélysége legfeljebb 35 méter lehet.
 Oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén az elhelyezendő épületek
oldalhomlokzatának elsősorban a környezetben kialakult állapothoz igazodva, ennek
hiányában az oldalsó telekhatártól mért maximum 1 m távolságra kell elhelyezkedni.
 Telekalakítás esetén a kialakult beépítésre szánt területen a kialakítható minimális
telekszélesség 16 m.
 Az egyes építési övezetek előírásaiban meghatározott maximális építménymagasságok
értékét az adott épület egyik homlokzatmagasság értéke sem haladhatja meg.
 Új terepszint alatti építmény különálló építményként nem létesíthető. Az általános tiltó
szabály alól kivételt képeznek az övezetenként meghatározott melléképítmények, a
földdel borított pince, jégverem, zöldségverem. Ezen építmények elhelyezése építési
helyen belül, és az oldalsó telekhatártól mérve min. 5 m.
 Az építési övezetek telkei beépítési mértékének (százalékának) számításakor a
terepszint alatti építmények alapterületének 50%-át is be kell számítani.
 Az újonnan építési övezetekké váló területek építési telkein terepszint alatti és terepszint
feletti garázs elhelyezése csak az adott övezet által meghatározott rendeltetési egység
épülettömegén belül lehet.
 - (18) 18
 A település csatornázatlan területein a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig,
átmeneti jelleggel, közműpótlóként engedélyezhető a szakhatóságok által is
engedélyezett, korszerű és szakszerű, ellenőrzötten kivitelezett és üzemeltetett, vízzáró
kivitelű közműpótló berendezés is, de a szennyvízcsatorna-hálózat kiépülése után az
érintett fogyasztókat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. E kötelezettségnek
legkésőbb a hálózat kiépülésétől számított három hónapon belül eleget kell tenni.
Ezután közműpótló létesítése és használata nem engedélyezhető, kivéve, ha egyes
övezetekre vonatkozó előírások megengedik azt.
 A település belvízjárta területein a településrendezési eszközeinek készítése során,
illetve új beépítési igény esetén a település – F-3.sz. Függelékben írt - vízrendezési
terve alapján részletes belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. A belvízjárta
területeken beépítésre szánt terület csak a belvízrendezési munkarészben
meghatározott feltételek teljesülése esetén alakítható ki, új beépítés is csak ennek
megfelelően létesíthető.
18

a 7. § (17) – (18) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
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 A település csúszásveszélyes területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és
külszíni művelésű bánya nem nyitható.
 A tájképvédelmi területen a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez
külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. A látványtervnek a
tájképet zavaró építmények és építészeti megoldások elkerülésére, illetve az
építmények tájba illesztésére és környezetrendezésére vonatkozó megfelelő
megoldásokat is tartalmaznia kell, figyelemmel a tájegység és a település élő beépítési,
építészeti hagyományaira is.
 A település vegyes és különleges övezeteiben mezőgazdasági funkciójú építmény nem
építhető. 21
 Állattartó építmény a település kisvárosias lakó, kertvárosias lakó, településközponti
vegyes és különleges övezeteiben nem helyezhető el.
 22


23

 Lakóövezet valamint településközpont vegyes övezet területén belül lakófunkció illetve
kereskedelmi tevékenység céljára sem lakókocsi, sem konténer, sem sátor nem
helyezhető el.
Lakóövezeten belül lakókocsi csak tárolás céljára helyezhető el, az építési helyen belül,
a fő funkciójú épülettől legalább 2 méter távolságra.
Telken belül lakókonténer csak engedéllyel és csak ideiglenes jelleggel helyezhető el.
 Közterületen a közlekedési funkciót nem zavaró módon elhelyezhető a lakossági ellátást
kiszolgáló kereskedelmi-szolgáltató építmény, amelynek alapterülete max. 6,0 m2 lehet,
és ideiglenes engedéllyel bír. Az elhelyezendő építmény tömegarányának igazodnia kell
a környező beépítés jellegéhez.
 A közterületeket és a közhasználatú építményeket úgy kell kialakítani, hogy
kerekesszékkel és gyermekkocsival is meg lehessen közelíteni.
 - (31)

24

 Az egyes építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál
növényzettel fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel,
cserjékkel, fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes
vetületű területe vehető számításba.
 Az egyes telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a
telektulajdonos feladata. A telken belül létesítendő védőzöld sávon belül legfeljebb 5%os területi arányban helyezhető el építmény és alakítható ki egyéb burkolt felület.
a 7. § (23) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
22
a 7. § (25) bekezdését 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
23 a 7. § (26) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
24 7. § (30) –(31) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
21
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 Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket – a lakóingatlanok
kivételével – legkésőbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani.
Használatbavételi engedély csak az előírt zöldfelületek kialakítása után adható ki.
 Közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen lévő fasor fenntartását, a
hiányzó elemek pótlását – a környezeti hatások figyelembe vételével – kertépítészeti
kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni.
 Beépítésre nem szánt területen - kivéve a belterületi közlekedési és közműövezetek
területét, valamint az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - az új
védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez
csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.
 Erdő- vagy mezőgazdaság területeken tervezett övezetváltozás esetén, az adott terület
igénybevételéig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását.
Földtani veszélyforrás övezetére vonatkozó általános építési előírások
7/A. §25
(1)

26

(2) Építési tevékenység és egyéb területhasználat esetén a természetes talajállapotokat
károsan befolyásoló szikkasztás, koncentrált víznyeletés, öntözéses területhasznosítás
végzése kerülendő.
(3) Az övezetben földmunkákkal ne legyen kialakítva függőleges kőzetfal (az 1:1
rézsűhajlások ajánlottak).
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓTERÜLETEK
A FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Lf) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
8. §
(1) Az övezetben az alábbiakban felsorolt funkciókat tartalmazó épületek, építmények
helyezhetők el legfeljebb négy rendeltetési egységet tartalmazó épületben:
-

lakóépület
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
szálláshely és szolgáltató épület
kézműipari építmény
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol -építési helyen kívül iselhelyezhetők:
-

közműbecsatlakozási műtárgy

a 7/A §-t és az azt megelőző alcímet a 4/2014. (IV.09.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be.
Hatályos 2014. május 9-étől.
26
az 1/B. §-t és az előtte lévő címet a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
25
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-

hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal)
kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel)
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz)
kerti lugas,

(3) A kialakult építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül
helyezhetők el:
- garázs,
- állattartó építmény, illetve egyéb mezőgazdasági építmény, 27
- lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
(4) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az
oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:
-

közműpótló műtárgy
kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor
kerti épített tűzrakóhely
háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem
állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó
oszlop

(5) A lakóövezetben lévő, a fekvése szerinti tömbre vonatkozó övezeti előírásokban
meghatározott legkisebb teleknagyságnál kisebb területű, kialakult lakótelkek az
alábbiakban foglaltak szerint építhetők be:
a)
b)

c)
d)

A lakótelkek az övezeti előírásban foglaltak szerint beépíthetők, ha az összes egyéb
előírás betartható.
A beépítési mód oldalhatáron álló, melyen belül új épületet az oldalhatártól
maximum 1 m távolságra kell elhelyezni. A telek beépítését meghatározó oldalhatár
felé eső épülethomlokzaton tervezett nyílászárók kialakításánál a vonatkozó
jogszabály28 előírásait kell figyelembe venni. 29
30

A beépítési mód zártsorú, melyen belül új épület elhelyezése vagy emeletráépítés
során a tervezett építménymagasság és magastető esetén a tető gerincmagasság a
szomszédos meglévő (megtartható, védett) épület(ek) építménymagasságától,
gerincmagasságától legfeljebb + 0,5 m-rel térhet el.

(6) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési telkek minimális
mélysége 40 m, minimális szélessége 18 méter.
(7)
27

28
29

30

31

31

a 8. § (3) bekezdés második francia bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján
8. § (5) bek. b) pont szövege az 1/2011. (I.27.) rend. 4.§-a által megállapított szöveg.
Hatályos: 2011. február 26-ától.
a 8. § (5) bekezdés c) pontját a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 8 § (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
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A falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) részletes előírásai
Az Lf-1 JELŰ ÖVEZET
9. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
a) pontja tartalmazza. 32
(2) Az építési övezetben:
a) az előkert mérete a már kialakult adottságok alapján: 0 m
b) a hátsókert mérete: 6 m.
c) Saroktelek szélessége: min.13,0 m.
Az Lf-2 JELŰ ÖVEZET
10. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
b) pontja tartalmazza. 33
(2) Az előkert meghatározásakor a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni - az utcakép
védelme érdekében - úgy, hogy az előkerti határvonal az adott építési telek mellett két
oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult előkertjei által meghatározott sávba kerüljön,
de az 5 métert nem haladhatja meg.
AZ LF-3 JELŰ ÖVEZET
11. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
c) pontja tartalmazza. 34
(2) Az övezetben 1000 m2-nél kisebb telek csak 1200 m2-nél nagyobb meglévő saroktelek
megosztása esetén alakítható ki.
Az előkert meghatározásakor a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni - az utcakép
védelme érdekében - úgy, hogy az előkerti határvonal az adott építési telek mellett két
oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult előkertjei által meghatározott sávba kerüljön,
de az 5 métert nem haladhatja meg.
A KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Lke) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
12. §

a 9. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
33
a 10. § (1) bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
34
a 11. § (1) bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önkormányzati rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
32

8

(1) Az övezetben alábbi felsorolt funkciók közül épületek, építmények helyezhetők el. Az
550 m2 és annál kisebb kialakult telkeken legfeljebb egy rendeltetési egység, az 550
m2-nél nagyobb telkeken legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el.
-

lakóépület
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
kézműipari építmény
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
A helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el. A következő
létesítmények a telken belül bárhol elhelyezhetők:
közmű-becsatlakozási műtárgy,
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
- kerti lugas.
Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül helyezhetők el:
- garázs.
Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve
legalább 3 m távolságra helyezhetők el.
- közműpótló műtárgy,
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
- kerti épített tűzrakóhely,
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó
oszlop
- lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
-

(3) A lakóövezetben lévő, a fekvése szerinti tömbre vonatkozó övezeti előírásokban
meghatározott legkisebb teleknagyságnál kisebb területű, kialakult lakótelkek az
alábbiakban foglaltak szerint építhetők be:
a)
b)

A lakótelkek az övezeti előírásban foglaltak szerint beépíthetők; ha az összes
egyéb előírás betartható
A beépítési mód oldalhatáron álló, melyen belül új épületet az oldalhatártól
maximum 1 m távolságra kell elhelyezni. A telek beépítését meghatározó
oldalhatár felé eső épülethomlokzaton tervezett nyílászárók kialakításánál a
vonatkozó jogszabály35 előírásait kell figyelembe venni.36

c)
d)

A 18 méter vagy annál szélesebb telkek esetén az oldalkert mérete minimum 6
méter.
e) Ha a már jelenleg is kialakult építési telek legkisebb szélessége 14 m-nél kisebb,
akkor az építmények közti legkisebb oldalkert méretet legfeljebb 4 m-re lehet
lecsökkenteni. Ezt az engedményt csak akkor lehet alkalmazni,
- ha az illetékes tűzvédelmi szakhatóság az építés engedélyezése előtt külön
nyilatkozatában előzetes engedélyt adott a 4 m-es oldalkert alkalmazására,
- továbbá a szomszédos telkek építési jogai ezáltal nem csorbulnak, valamint

35
36

jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján
a 12.§ (3) bek. b) pontját az 1/2011. (I.27.) rend. 4.§-a módosította. Hatályos 2011. február 26-ától.
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-

ha valamennyi érintett építési telek tekintetében igazolt, hogy az OTÉK-ban
kapott felhatalmazással élve teljesülnek az OTÉK vonatkozó előírásaiban
megfogalmazott feltételek.

(4) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési telkek minimális
mélysége 40 m, minimális szélessége 18 méter.
37

(5)

A KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Lke) RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
Az Lke-1 JELŰ ÖVEZET
13. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
d) pontja tartalmazza. 38
(2)

39

(3) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési saroktelkek
minimális szélessége 24 méter, ahol a szabadon álló beépítési módot kell alkalmazni.
A KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Lk) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
14. §
(1) Az övezetben alábbi felsorolt funkciók közül épületek, építmények helyezhetők el.
-

az 550 m2 és annál kisebb kialakult telkeken legfeljebb két rendeltetési egység, az
550 m2-nél nagyobb telkeken legfeljebb négy rendeltetési egység helyezhető el.
lakóépület
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
kézműipari építmény
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
A helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
A következő létesítmények a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
- közműbecsatlakozási műtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

a 12. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
38
a 13. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
39 a 13. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
37
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kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
- kerti lugas.
- Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül helyezhetők el, kivéve ahol az övezeti
előírás ezt másképp határozza meg.:
- garázs.
- Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve
legalább 3 m távolságra helyezhetők el.
- közműpótló műtárgy,
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
- kerti épített tűzrakóhely,
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó
oszlop
- lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel
-

(3) A lakóövezetben lévő, a fekvése szerinti tömbre vonatkozó övezeti előírásokban
meghatározott legkisebb teleknagyságnál kisebb területű, kialakult lakótelkek az
alábbiakban foglaltak szerint építhetők be:
a)
b)

c)

A lakótelkek az övezeti előírásban foglaltak szerint beépíthetők; ha az összes
egyéb előírás betartható
Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén új épületet az oldalhatártól max. 1 m
távolságon belül kell elhelyezni. A telek beépítését meghatározó oldalhatár felé
eső épület homlokzato(ko)n tervezett nyílászárók kialakítására vonatkozóan az
OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A beépítési mód zártsorú, melyen belül új épület elhelyezése vagy
emeletráépítés során a tervezett építménymagasság és magastető esetén a tető
gerincmagasság a szomszédos meglévő (megtartható, védett) épület(ek)
építménymagasságától, gerincmagasságától legfeljebb + 0,5 m-rel térhet el.

(4) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési telkek minimális
mélysége 40 m, minimális szélessége 18 méter.
(5) – (6) 40
Az Lk-1 JELŰ ÖVEZET
15. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
e) pontja tartalmazza. 41
(2)

42

(3) Az építési övezetben:
a) az előkert mérete a már kialakult adottságok alapján: 0 m
a 14. § (5)-(6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
41
a 15. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
42 a 15. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
40
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b) a hátsókert mérete:6 m.
c) Saroktelek szélessége : min.13,0 m.

Az Lk-2 JELŰ ÖVEZET
16. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
f) pontja tartalmazza. 43
(2) Az építési övezetben:
a)
b)
c)

az előkert mérete min.: 5 m
a hátsókert mérete min.:10 m.
saroktelek szélessége : min.13,0 m.

Az Lk-3 JELŰ ÖVEZET
17. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
g) pontja tartalmazza. 44
(2) Az építési övezetben:
a) az előkert mérete min.: 5 m
b) a hátsókert mérete min.: 6 m.
c) Saroktelek szélessége: min.13,0 m.
(3) Az alábbi létesítmények az építési helyen belül és az építési helyen kívül a hátsókert
területén is elhelyezhető: garázs.
VEGYES ÖVEZETEK
A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
18. §
(1) A településközpont vegyes építési övezetek lakó, intézményi, kereskedelmi, oktatási és
egyéb, lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak.
(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el az építési helyen kívül
is:
43

44

közmű becsatlakozási műtárgy,
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),

a 16. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 17. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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-

kirakatszekrény,
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb20m2 vízszintes vetülettel, valamint
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(3) Garázs csak az építési helyen belül helyezhető el.
(4) Az előkert mélysége:
a.) új beépítés esetén minimum 5 m,
b.) a már beépült, változó méretű előkertes területeken új építés esetén az előkert
mérete a telek két oldalán elhelyezkedő két-két telken lévő épületek előkertjei közül
a legnagyobb és a legkisebb, mint határértékek között állapítandó meg.
c.) – d.) 45
(5)

46

(6) A település vegyes építési övezeteiben olyan kereskedelmi és gazdasági tevékenység
folytatható, amelynek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg a
lakóterületi környezeti határértékeket.
(7) A településközpont vegyes építési övezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló
építmény nem helyezhető el.
A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
A Vt-1 JELŰ ÖVEZET
(meglévő és tervezett intézményterület)
19. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
h) pontja tartalmazza. 47
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épületek, építmények:
-

lakóépület
igazgatási épület
egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület
sportépítmény

(3) A közintézmények telkének területén lakófunkció csak nem önálló épületben elhelyezett
szolgálati lakásként létesíthető.
(4) Templom elhelyezése esetén a legnagyobb építmény magasság 15 m.

a 18. § (4) bekezdés c.) – d.) pontját hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b)
pontja. Hatályos 2018. január 2-től.
46 a 18. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
47
a 19. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
45
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A Vt-2 JELŰ ÖVEZET
(v(2) A vendéglátó-kereskedelmi területek)
20. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
i) pontja tartalmazza. 48
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épületek, építmények:
-

igazgatási épület,
lakóépület
egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület,
sportépítmény,
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági
célú használat az elsődleges.
GAZDASÁGI ÖVEZETEK
A GAZDASÁGI TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK (GKSZ) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
21. §

(1) Az övezet területén elhelyezhető:
-

mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület,
a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások,
igazgatási, egyéb irodaépület,
parkolóház, üzemanyagtöltő,
sportépítmény.

(2) Az övezet területén kivételesen elhelyezhető:
-

egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
egyéb közösségi szórakoztató épület.

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el az építési helyen kívül
is:
-

48

közmű becsatlakozási műtárgy,
közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
kirakatszekrény, (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel);
kerti építmény (pihenés céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
napkollektor,
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel,
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint

a 20. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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-

szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas: szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó
oszlop.

(4) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 35 m lehet.
(5) Az építési övezet területén az előkert minimum 10 méter, az oldalkert minimum 6 méter,
a hátsókert minimum 6 méter nagyságú.
(6) Ha a gazdasági terület lakó-, vegyes, illetve külterületi területtel határos, akkor a
szomszédos lakó-, vegyes illetve külterületi területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó
telek telekhatárai mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell kialakítani,
melynek minimális szélessége kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetek esetében
5m, ipari gazdasági övezetek esetében 10 m.
(7) Az építési övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét csak az
övezetben megengedett tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek
minősülő építmények valamint a hírközlést szolgáló antennatornyok létesítése esetén,
illetve az üzemi épületeket illetően technológiai okból indokolt esetben szabad
meghaladni.
A GAZDASÁGI TERÜLETEK (GKSZ, GIP) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
A Gksz-1 JELŰ ÖVEZET
22. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
j) pontja tartalmazza. 49
(2) Az építési övezetben mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi
célú épület helyezhető el.
A Gksz-2 JELŰ ÖVEZET
23. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
k) pontja tartalmazza. 50
(2) Az építési övezetben mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi
célú épület helyezhető el.
(3)

49

50

51

51

a 22. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 23. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 23. § (3) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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A Gip-1 JELŰ ÖVEZET
24. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2.
melléklet l) pontja tartalmazza. 52
(2) Az építési övezetben jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület
helyezhető el. 54

A Gip-m JELŰ ÖVEZET
25. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
m) pontja tartalmazza. 55

(2) Jelentős mértékű zavaró hatású ipari-mezőgazdasági övezet területén elsősorban a
mezőgazdasági
termelés
(állattartás,
növénytermesztés,
terménytárolás,
mezőgazdasági géptárolás és javítás) különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás),
bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységeihez szükséges épületek,
építmények helyezhetők el.

(3)

57

(4) Az övezet területén a 19.§ (3) bekezdésben felsorolt melléképítményeken túl állatkifutó,
trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló is
elhelyezhető.
KÜLÖNLEGES ÖVEZETEK
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK (K) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
26. §
(1)

58

(2) Az építési övezet területén az előkert nagysága minimum 5 méter. Az oldalkert és
hátsókert nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni.
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK (K) RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
A Kt JELŰ ÖVEZET

52

54

55

57
58

a 24. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 24. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontjával megállapított
szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 25. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a (3) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 7. § (2) bekezdése törölte. Hatályos 2011. február 26-ától.
a 26. § (1) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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27. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
n) pontja tartalmazza. 59
(2) A legnagyobb építménymagasság értéke templom és temetőkápolna esetén 12 m.
(3) Az építési övezeten belül a temető és az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület,
építmény helyezhető el.
(4) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el az
építési helyen kívül is:
-

közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal);
kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel);
kerti építmény (szökőkút, pihenés céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél
nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti szabadlépcső (tereplépcső)
és lejtő;
vízmedence, napkollektor;
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel;
komposztáló; ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas: szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó
oszlop.

(5) A temető védőövezetének a temető telkébe eső részén hagyományos temetés nem
folytatható.
(6) Az övezetben új zöldfelület kialakítása esetén kertépítészeti kiviteli tervet kell készíteni.
A Kvt JELŰ ÖVEZET
(VADÁSZHÁZ ÉS VADASPARK TERÜLETE)
28. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
o) pontja tartalmazza. 60
(2) Az építési övezeten belül a vadaspark és vadászház, ezzel a funkcióval összhangban
lévő épületek, építmények helyezhetők el.
(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el az építési helyen kívül
is:
59

60

közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal);
kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel);
kerti építmény (hinta, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz);
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel;

a 27. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 28. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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-

kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő;
napkollektor, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas: szélkerék, antenna oszlop,
zászlótartó oszlop.

A Köb JELŰ ÖVEZET
(ÖKOLÓGIAI BEMUTATÓHELYEK TERÜLETE)
29. §
(1) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet
p) pontja tartalmazza. 61
(2) Az építési övezeten belül múzeum, bemutatóhely, vendéglátóhely, szálló és az ezen a
funkciókkal összhangban lévő épületek, építmények helyezhetők el.
(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el az építési helyen kívül
is:
-

közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal);
kerti építmény (hinta, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz);
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel;
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő;
napkollektor, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zászlótartó oszlop.
A Ktk JELŰ ÖVEZET
(Tájház és kézműipari létesítmény területe)
29/A. §

(1) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 2. melléklet q)
pontja tartalmazza."
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épületek, építmények:







Tájház és kézműipari létesítmény,
Lakóépület,
Igazgatási épület,
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
Kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
Egyéb a terület rendeltetéséhez kapcsolódó gazdasági célú épület.

(3) Az övezetben a megengedett legnagyobb zajhatárérték nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

a 29. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
62
a 29/A. §-t és az előtte lévő címeket beiktatta a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 19. §-a.
Hatályos 2016. november 20-tól.
61
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62

BEÉPÍTÉSRE

NEM

SZÁNT

TERÜLETEK

A KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEKRE ÉS
A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEKRE (KÖU, KÖK) VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
30. §
(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közúti (KÖu) és vasúti (KÖk)
területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és
tartozékaival együtt.
(2) A közlekedési övezetekben a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és
berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve
utcafásítás (növényzet) telepíthető.
(3) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:
a) M6 autópálya: K.I.
b) 56. sz. főút: K.IV.
c) 5113 j. ök út új nyomvonalon: B.IV.c.
d) 5601 j. ök út: K.V.
e) Belterületi gyűjtőutak: B.V.c.
f) Kiszolgáló (lakó) utcák: B.VI.d.
(4) Az állami úthálózat részét képező utaknál a közlekedési területek védőterülete a
közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel.
A védőterület értéke az utak külterületi szakaszán az úttengelytől mérve az M6
autópályánál és az 56. sz. főútnál 100-100 méter, az alsóbbrendű állami közutaknál 5050 méter.
(5) A külterületi önkormányzati utak (mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak) esetén
az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.
(6) A község beépítésre szánt területein az úthálózat szabályozási szélességét kialakítani
vagy megváltoztatni csak szabályozási terv szerint lehet.
(7) A tervezett közutak kiépítéséhez legalább a magasabb szintű jogszabályok szerinti
szabályozási szélességek biztosítandók, ennél kisebb szabályozási szélességet
alkalmazni csak szabályozási terv keretei között készülő, az adottságokhoz
alkalmazkodó méretezés alapján lehet. E rendeletben biztosított kötelező eltérés
kiszolgáló utaknál: gazdasági övezet esetén a minimális szabályozási szélesség 16,0
méter
(8) Az egyéb külterületi önkormányzati utak szabályozási szélessége min. 12 m
(amennyiben az érintett területre szabályozási terv nem készül, az új szabályozási
szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani). A jelenlegi
közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy
építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli.
(9) Az önálló kerékpárút biztosítandó szabályozási szélessége 2,5 m.
(10) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét
telken belül kell biztosítani.
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a) Lakó- és gazdasági övezetben ettől eltérni nem lehet.
b) A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg
közterületi parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása.
c) A lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek
esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken
belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az
önkormányzat parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos
saját telkén köteles elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt, erre alkalmas
közterületen vagy egyéb telken. Ezt is a vállalkozónak kell megépíteni vagy az építés
ráeső költségét megfizetnie.
(11) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani.
Az országos közforgalmú vasútvonal mentén 50 m széles védősávot kell biztosítani,
amelyen belül csak a vonatkozó ágazati jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően
helyezhető el építmény.
A KÖu jelű övezet
31. §
Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet a) pontja
tartalmazza. 63

A KÖZMŰ ÖVEZETEKRE ÉS A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Általános előírások
32. §
(1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus
hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági
övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő
esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közművek és biztonsági övezetük
helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. A már
szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi
joggal rendelkező érintett hozzájárulásával végezhető. 64
(2) A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK
előírásai, a megfelelő ágazati szabványok és előírások mellett a jelen HÉSZ-ben
rögzített szabályokat is figyelembe kell venni. Az ágazati előírásokban rögzített
védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység
csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető. 65
(3) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló
bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.
63

64

65

a 31. § a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 32. § (1) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 32. § (2) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
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(4) Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek
elvezetéséről, belterületen, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út
rekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még
hiányzó közmű kiépítéséről is gondoskodni kell.
(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a
feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték
tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.
(6) 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.
(7) A területen tereprendezési és feltárási munkát csak szakhatóságok és az érintett közmű
üzemeltetők hozzájárulásával, szükség esetén felügyeletével szabad végezni.
(8) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor végezhető, ha:
a) a központi belterületen a teljes közműellátás rendelkezésre áll
b) a központi belterületen kívüli beépített, illetve beépítésre szánt területeken a
részleges közműellátás rendelkezésre áll, biztosított a villamosenergia és a
vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre
vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós
vízállással nem veszélyeztetett;
c) a külterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt részén az illetékes hatóság
által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított,
valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai
teljesülnek. 66
Vízellátás - tűzvédelem
33. §
(1) Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál dn 100-asnál kisebb keresztmetszetű
vezetéket építeni nem szabad, a biztonságos tüzivíz ellátás érdekében. Az ágazati
előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapok elhelyezése kötelező. 67
(2) Azbesztcement anyagú csővezetéket építeni nem szabad.68
(3) A létesítmények védelme érdekében a tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek,
felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltóvizet- és egyéb
anyagokat a vonatkozó jogszabályban69 előírtak szerint biztosítani kell. Ha a
közhálózatról az oltóvíz nem biztosítható, akkor a vonatkozó70 jogszabályban előírtak
66

a 32. § (8) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.

67

a 33. § (1) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 33. § (2) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
jelenleg az OTSZ kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/5 fejezete alapján
jelenleg az OTSZ kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján

68

69
70
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alapján oltóvíz tározót kell létesíteni.71 közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás
biztosítása érdekében – lehetőség szerint – körvezetékként kell kiépíteni.
(4)

72

(5) A vízbázisok védelmének biztosítására kijelölt hidrogeológiai védőterületen (belső,
hidrogeológiai „A” „B” védőövezet) belül a vonatkozó jogszabály alapján a KDT KTVF
által kiadott 52481-1/2005. és 7761/2006. számú – védőövezetekre vonatkozó határozatokban előírt korlátozásokat kell figyelembe venni (F-4.sz. függelék).
(6) A vonatkozó jogszabály értelmében a közcélú vízbázisok körül min. 10 m-es sugarú
körben belső védőterületek alakítandók ki, melyekre a jogszabályban előírt korlátozások
vonatkoznak.
Szennyvízelvezetés
34. §
(1) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet
nem szabad szennyezni, ezért:
a) A szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási
területén tilos, az még átmenetileg sem végezhető. 73
b) Nyílt árokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötés,
valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetése tilos.74A már csatornázott,
illetve a csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követő 90 napon belül
kötelezni kell az érintett telkeket a közcsatornára való rákötésre. Kivételt tenni csak
azoknál a már beépített ingatlanoknál lehet, amelyeken a szennyvizek gyűjtésetárolása a közcsatorna hálózat kivitelezését megelőzően, vízzárósági próbával
igazoltan vízzáróan kivitelezett műtárgyba történik és a szennyvizek elszállíttatása
számlával folyamatosan igazolható.
c) – d) 75
(2) Bármely övezetben kibocsátott szennyvíz szennyezettségének meg kell felelnie a
kommunális szennyvíz szennyezettség mértékének, a későbbi közcsatornára való
rákötési előírásoknak. A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő
szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani. 76
(3) Megfelelő szagtalanítóval kivitelezett szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, szagtalanító
nélkül 150 m-es védőtávolság biztosítását igényli, amelyen belül lakó, üdülő, egyéb
emberi tartózkodást szolgáló épület nem helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer
alapanyag nem termelhető, nem állítható elő, élelmiszer és gyógyszer nem gyártható,
csomagolható, raktározható, forgalmazható.

71
72

73

74

75

76

a 33. § (3) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend 8. §-a módosította. Hatályos 2011. február 26-ától.
a 33. § (4) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 34. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 34.§ (1) b/ pontját az 1/2011. (I.27.) rend. 9.§ (1) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
a 34. § (1) bekezdés c) – d) pontját a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 34.§.(2) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 9. § (2) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés, árvízvédelem
35. §

(1) A Duna és Dunába torkolló vízfolyások mederben tartását, ha védmű (akár magaspart,
akár gát) biztosítja, akkor a védmű és a meder közötti sávban, a védmű mentetlen
oldalán, amely hullámtérnek minősül, építés csak a vonatkozó jogszabály77 figyelembe
vételével lehetséges.78

(2)
(3) A védmű mentett oldalán, a magas part-éltől, illetve a gáttest lábától a mentett oldalon
110 m-es, fakadóvíz-veszélyes sávban anyaggödröt nyitni tilos. Fakadóvízzel
veszélyeztetett területen a mértékadó árvízszint (mász.: Decsnél 92,00 mBf) alatti
építkezés csak a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások betartásával folytatható.
(4) A védmű mentett oldalán, a magas part-éltől, illetve a gáttest lábától a mentett oldalon
110 m-es sávban fakadóvizek előfordulásával kell számolni. Fakadóvízzel
veszélyeztetett területen a mértékadó árvízszint alatti építkezés csak annak figyelembe
vételével végezhető. 79
(5) A védmű mentetlen oldalán, a gáttest lábától 60 m-es sávban anyaggödröt nyitni nem
szabad.
(6) – (9)

80

(10) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás stb) egyéb célra
hasznosítani, a medret érintő bármilyen korrekciót végezni csak az illetékes hatóság
engedélyével szabad.81
(11) Belvizes területen csak a vízrendezést követően, a terület belvízmentességének
megoldása után, a település vízrendezési terve alapján (lásd függelék 3. pontját)
végezhető építési tevékenység. 82
(12) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű zárt, vagy nyílt árkos vízelvezetést
kell kiépíteni.
(13) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése
kötelező.
(14)

83

jelenleg a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet alapján
a 35.§ (1) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 10. § (1) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
79
a 32. § (4) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
80
a 35. § (6) – (9) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
81
a 35. § (9) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 10. § (2) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
82
a 35. § (11) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
83
a 35. § (14) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
77
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(15) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni.
Ezekről a parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági
területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon
keresztül vezethető a csatornahálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos
burkolattal parkoló létesítése tilos.
(16) Csapadékvíz a későbbiekben építendő szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
(17) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai
vízelvezető hálózatba vezetni.
(18) Magas talajvíz állásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény alapján
lehet, az abban előírtak szigorú betartásával.
(19) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét
nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, vízvisszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és
kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe
véve!). Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó
kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 6
cm-nél nem lehet szélesebb a szegély. A nyílt árok fenekét és max 50 cm magasságig
az oldalát szint-, medertartás és a karbantarthatóság érdekében burkolni kell.
(20) Nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb
szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem végezhető,
sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében. 84
Gázvezeték hálózatok
36. §
(1) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak
földben építhető.
(2) – (3) 85
Villamosenergia-hálózatok
37. §

86

Elektronikus hírközlési hálózatok, létesítmények
38. §
84

85

86

87

87

a 35. § (20) bekezdésében szereplő dőlt betűs rész a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § a) pontjával
megállapított szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 36. § (2)-(3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
a 37. §-t hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
a 387. §-t hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
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ZÖLDFELÜLETI ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
39. §
(1) A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rétlegelő és nádas területek és vízfelületek, másodlagos elemei a fennmaradó területek
(telkek) növényzettel fedett részei, amelyeket biológiai aktivitásuk megőrzésével vagy
növelésével kell fenntartani, az alábbi szempontok szerint:
gondoskodni kell a zöldterületek és zöldfelületek arányának megőrzéséről, illetve
növeléséről, ennek érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és
zöldfelületeket:
a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani;
b) a kórokozóktól, a kártevőktől, a rongálóktól valamint a szakszerűtlen kezelésektől
megóvni;
c) fejleszteni, illetve a használat mértékének megfelelően fenntartani és felújítani.
(2) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben, közlekedési és közműövezetekben,
illetve vízgazdálkodási övezetekben új zöldfelület létesítését - a terület-felhasználási
változás jellegétől függően - kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv
alapján kell elvégezni.
(3) - (6)
(7) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen lévő fasor fenntartását, a
hiányzó elemek pótlását - a környezeti hatások figyelembe vételével - kertépítészeti
kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni.
(8) Beépítésre nem szánt területen - kivéve a belterületi közlekedési és közműövezetek
területét, valamint az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - az új
védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez
elsősorban a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.
(9) A zöldterület és zöldfelület tulajdonosa köteles gondoskodni a zöldterületek és
zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról. A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat
megszűntével a zöldterületen és a közterületi zöldfelületen az eredeti állapotot 30 napon
belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési időszakban végre
kell hajtani.
(10)

Zöldterületen, közterületi zöldfelületen lévő fára reklámhordozót elhelyezni tilos.

(11) A telkeken és közterületeken a végleges terepszint kialakításához szükséges
földréteg visszatöltésnél a felső réteg a telepítendő növényzet igényének megfelelően
0,3-1,0 m vastagságig csak termőföld lehet. A zöldfelületek kialakításánál és a fasorok
telepítésénél szükség esetén talajcseréről kell gondoskodni fatelepítés esetén legalább 1
m-es vastagságban 1,0 m² felületen, cserjetelepítéshez 0,4 m-es vastagságban, és 0,16
m² felületen.
(12)

A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál:

a) a növényzettel fedett terület alatt a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel,
cserjékkel, fákkal betelepített beépítetlen terület sík vetülete értendő, ahol a nem
szilárd burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok stb.) ellátott felület nem haladhatja meg
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a számított zöldfelület 20 %-át;
b) a műanyag gyepráccsal kiépített felületek 80 %-kal, a gyephézagos betonburkolatú
felületek 25 %-kal vehetők figyelembe;
c) a műanyag gyepráccsal kiépített felületek, valamint a gyephézagos betonburkolatú
felületek nem haladhatják meg a számított zöldfelület 50 %-át.
d) a terepszint alatti építmény tetőkerti zöldfelülete csak akkor számítható be teljes
mértékben a legkisebb zöldfelület értékébe, ha a síknak tekinthető terep esetén a
terepszint alatt kialakított létesítmény felett legalább 2,0 m-es földtakarású zöldfelület
kerül kialakításra;
e) új építési munkánál vagy meglévő épület bővítésénél a terepszint alatti járműtároló,
illetőleg használati szint feletti tetőkert kialakított zöldfelülete:
• 20 cm feletti földfeltöltés esetén 25%-kal;
• 50 cm feletti földfeltöltés esetén 50%-kal;
• 1 m feletti földfeltöltés esetén 75%-kal számítható be a legkisebb zöldfelület
mértékébe.
f) függőleges felületek növénnyel való befuttatása a legkisebb zöldfelület mértékébe
nem számítható be.
g) A kötelező zöldfelület legalább 1/3-át egybefüggően, többszintes növényállománnyal
kell kialakítani és fenntartani.

A Zkp JELŰ ÖVEZET
40. §
(1) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet b)
pontja tartalmazza. 88
(2) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy; közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb
0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és
játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő
lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdőmedence, -napkollektor; kerti lugas, továbbá
lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcső (tereplépcső)
és lejtő; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó
oszlop helyezhetők el.
(3)

89

(4) Az övezet telkein a közparkokat legalább 75 %-os növényzeti fedettséggel kell
kialakítani.
(5) A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról,
esetenkénti felújításáról tulajdonosának gondoskodni kell. Új zöldterületek létesítése és a
meglévők felújítása kertészeti kiviteli tervek alapján készülhet, a kialakításnál a területek
biológiai aktivitásának növelését kell elérni.
(6) A zöldfelületek létesítésénél, rehabilitációjánál a növényanyag kiválasztásánál
szárazságtűrő, szennyezésre nem érzékeny és nem vattázó fajok telepítendők.
a 10. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
89 a 40. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
88
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(7) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi
épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park
berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
(8)

90

ERDŐTERÜLETEK
AZ ERDŐÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
41. §
(1) Az övezetbe tartozó telkek igény és lehetőség szerint összevonandók.
(2) Az övezetben kerítés csak vadvédelmi vagy közbiztonsági céllal létesíthető.

91

(2) Az egyéb terület-felhasználási kategóriák (gazdasági terület, mezőgazdasági terület,
vízgazdálkodási terület, stb.) területén lévő meglévő erdőállományok védelme erdő
művelési ági alrészletbe való vételükkel is biztosítandó, továbbá a meglévő faállomány
védelmén túl, ennek növelésére kell törekedni (kerítésen belüli védőfásítások,
dűlőútkísérő és egyéb közterületi fásítások, stb.) létesítésével.
AZ ERDŐÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
42. §
A/

Az Ev jelű erdő övezet (véderdő területek)

(1) Az övezet véderdőinek és védő zöldsávjainak területe legalább 95 %-ban zárt
faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként
alakítható ki.
(2) A tervezett védőzöld területeket, véderdőket erdészeti, illetve kertészeti tervek alapján
tömör, többszintes növényállománnyal, lehetőleg zárt fás állomány létesítésével kell
kialakítani az áthaladó közművezetékekre vonatkozó előírások figyelembe vételével.
(3) E területeken csak a rendeltetésszerű használatot elősegítő létesítmények, építmények
helyezhetők el, az övezet épülettel nem építhető be. A véderdő területek egyéb célra
nem használhatók fel.
(4) Az övezetben a vadgazdálkodási létesítményeken (etető, magasles, vadkerítés, stb.) túl
haszonállattartás céljára szolgáló egyéb építmény nem helyezhető el.
B/

Az E-e jelű erdő övezet (rekreációs funkciót is betöltő erdőterületek)

(1) Az övezet erdőinek területe legalább 50 %-ban zárt faállománnyal telepítendő be,
fennmaradó részük ligetes állományként alakítható ki.

90

91

a 40. § (8) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 41. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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(2) Az övezetbe tartozó erdőket erdészeti, illetve kertészeti tervek alapján többszintes
növényállománnyal, ligetes formában kell kialakítani a rekreációs (parkerdei) funkció
figyelembe vételével.
(3) E területeken csak az elsődleges rendeltetésnek megfelelő rekreációs (illetve a
másodlagos védelmi- és gazdasági-) használatot elősegítő létesítmények, építmények,
parkerdei berendezések helyezhetők el, az övezet épülettel nem építhető be. Az
erdőterületek egyéb célra nem használhatók fel.
(4) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.
Az Et jelű erdő övezet (a védett erdők területei)

C/

(1) Az övezet területe nem építhető be.
(2) Az övezet erdőinek területe a kialakult természeti - természetközeli állapotnak
megfelelően tartandó fenn, illetve károsodott területein: állítandó helyre.
(3) A védett ártéri erdőterületeken érvényt kell szerezni az élőhelytípusnak megfelelő ökogazdálkodási irányelvek érvényesülésének.
(4) Az övezetben az erdő- és vadgazdálkodási, vízgazdálkodási és ökoturisztikai
létesítményeken (etető, vadkerítés magasles, madármegfigyelő kilátó, stb.) túl
haszonállattartás céljára szolgáló és egyéb építmény nem helyezhető el.
(5) Az övezetben az erdő- és vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a természet- és a
tájvédelem építményei helyezhetők el, az övezet természeti területnek nem minősülő
részterületein. 92
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
43. §
(1) A mezőgazdasági övezetek telkei
tevékenységek területei, ezért itt
kapcsolatos termékfeldolgozás és
kivételesen, az övezeti előírásokban
építhető.

a növénytermesztési és az állattenyésztési
jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel
tárolás építményei helyezhetők el, azonban
foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is

(2) Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési
ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett,
vagy művelésből kivehető résszel nem rendelkezik.
(3)

93

(4) Az övezetekben épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el, külterületen – volt
zártkerti területek kivételével - épület oldalhatárra nem építhető. Legalább 10 m

92

93

a 42. § C/(5) bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 43. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
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mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól legalább 4 méter oldaltávolságot kell
biztosítani.
(5) – (6)

94

(7) A távlatilag más célra hasznosítandó jelenlegi mezőgazdasági területek művelését a
más célú igénybevételig folyamatosan biztosítani szükséges.
(8)

95

(9) Az épületek létesítése során figyelembe kell venni a környezetvédelmi védőtávolságokra
és közlekedés- és közműbiztonsági övezetekre vonatkozó, továbbá a táj- és
természetvédelmi építést tiltó és korlátozó előírásokat.
(10) Beépített földrészlet a legkisebb területnagyságnál kisebb, illetőleg a megengedett
beépítettséget túllépő területűvé utólag sem alakítható. Ha a közvetlenül szomszédos
földrészletek területe csak együttesen éri el a megfelelő nagyságú területet, azok
tulajdonosai - megállapodás alapján - egy közös gazdasági épületet elhelyezhetnek.
(11) A mezőgazdasági földterületekre művelésből való kivonással járó funkcióváltás esetén a
szabályozási terv készítendő. 96
(12) A beépíthető mezőgazdasági övezetekben az alábbi melléképítmények, létesítmények
helyezhetők el, építési helyen kívül, a beépített alapterületbe be nem számítható módon:











közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy;
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal);
kerti építmény (pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél
nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz); kerti szabadlépcső (tereplépcső)
és lejtő;
kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor;
kerti épített tűzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2
vízszintes vetülettel;
háztartási célú kemence, húsfüstölő,
5 m2–t meg nem haladó alapterületű jégverem, zöldségverem;
állatkifutó*; trágyatároló*, siló*,komposztáló; ömlesztett anyag-, folyadék- és
gáztároló;
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó
oszlop.

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET

(Má-á jelű természeti területen kívüli, általános mezőgazdasági területek)
44. §
(1) Általános mezőgazdasági övezet elsődlegesen szántó, gyep, másodsorban kert,
ültetvény (szőlő, gyümölcsös) művelési ágban hasznosítható. Területén a művelési
ágnak megfelelő gazdasági épület (növénytermesztést vagy állattartást szolgáló
94

95
96

a 43. § (5) – (6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
a (8) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. február 26-ától.
a 43. § (11) bekezdése a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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építmény) helyezhető el szabadonállóan, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, legfeljebb
1000 m2 alapterülettel, amennyiben a földrészlet nagysága meghaladja a 6000 m2-t.
Terepszint alatti építmény a telek legfeljebb 3 %-ában helyezhető el, legfeljebb 1000 m2
alapterülettel.
Telekalakítás esetén legalább 3000 m2 területnagyságú telek alakítható ki. Az övezetben
birtokközpont céljára telek alakítandó ki, a vonatkozó jogszabálynak97 megfelelően.98
(2) Az övezetben a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, amely a mezőgazdasági
tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) esetében legfeljebb 12 m
lehet.99
(3) 100
(4)101
*/az övezet területén kialakított birtokközpont telkére külön előírások vonatkoznak/
(5)

102

TERMÉSZETI TERÜLETI ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET

(Má-t jelű, természeti területen lévő általános mezőgazdasági övezet)
45. §
(1) Az övezethez a védett természeti területekhez és ökológiai hálózatokhoz (nemzeti park,
Natura2000, országos ökológiai hálózat) tartozó területeken és egyéb természeti
területeken lévő, jellemzően gyep és szántó művelésű mezőgazdasági területek
tartoznak.
(2) Az övezethez tartozó földrészletek nem építhetők be, a területen birtokközpont nem
létesíthető.
(3) Az övezet telkein a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további
szintterületi növelés (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem
végezhető.
(4)

103

(5) Az övezet telkei birtoktestként figyelembe vehetők.
(6)

104

jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. § alapján
a 44. § (1) bekezdését az 1/2011. (I.27.) rend. 12. § (1) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
99
a 44. § (2) bekezdését az 1/2011. (I.27.) rend. 12. § (2) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
100
a 44.§ (3) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 12. § (3) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától.
97
98

101

a 44. § (4) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 12. § (4) bekezdése.

Hatályos 2011. február 26-ától.
102
a 44. § (5) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 12. § (5) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától.
103
a 45. § (4) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.

30

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKKÖZPONT

(Az Má-bk jelű általános mezőgazdasági övezetben birtokközpontként kialakított
telekre vonatkozó előírások) 105
46. §
(1) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet c)
pontja tartalmazza. 106
(2) A birtokközpont zöldfelülete elsősorban termesztőfelületként alakítandó ki és tartandó
fenn, a telken levő díszkert (sport- játszó- és pihenőkert) részesedése nem haladhatja
meg a telekterület 5 %-át.
(3) A birtokközpont telke lekeríthető. A kerítéshossz legalább 75%-án fasor vagy fásítással
kombinált cserjesáv telepítendő.
(4) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó magasépítményeknek (a kerítés
kivételével) legalább 500 m-re kell lennie a meglévő, illetve a terven ábrázolt tervezett
belterület határtól, illetve legalább 200 m-re kell lennie bármilyen természeti területtől.

(5) *A legnagyobb építménymagasság meghatározott értéke, csak gazdasági célú
építményen, technológiai okokból legfeljebb 1,5-szeres mértékben léphető túl.
(6)

108

(7)

109

KERTES MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

47. §
(1) A kertes mezőgazdasági övezetek elsődlegesen szőlő, másodsorban gyümölcsös kert,
kivételesen gyep és szántó művelési ágban hasznosítható.
(2) Az övezethez tartozó, beépíthető minimumot el nem érő telekterületek birtokközpont
képzés esetén birtoktestként vehetők figyelembe. Az övezetben birtokközpont céljára
telek nem alakítandó ki.
(3) Az 56. számú főút tengelyétől mért 100 m távolságon belül épület nem helyezhető el.110
(4)

111

a 45. § (6) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
105
a címet a 12/2012. (V.03.) ökr. 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos 2012. június 2-ától.
106
a 46. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
108
a 46. § (6) bekezdését törölte az 1/2011. (I.27.) rendelet 13. § (2) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától
109
a 46. § (7) bekezdését a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
110
a 47. § (3) bekezdését az 1/23011. (I.27.) rend. 14. § (1) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
111 a 47. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
104
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(5) Az övezet csúszásveszélyes részén építkezni, a potenciális állékonysági problémák
miatt csak talajmechanikai és statikai szakvélemény alapján, az abban meghatározott
biztonságos helyen és módon lehet.

(6) Szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes
hegyközség, egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg.
(7)

112

Az MK-z jelű kertes mezőgazdasági övezet
(volt zártkerti szőlőhegyi területek)
48. §
(1) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet d)
pontja tartalmazza. 113
(2) Az övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paramétereit a
fenti táblázat tartalmazza. Az övezet területén csak a mezőgazdasági hasznosítás
meghatározott építményei helyezhetők el egy épülettömegben, tájba illő, földszintes,
magastetős kivitelben.
(3)

114

(4) Az övezetben telkenként egy épület helyezhető el, melléképület nem építhető. Pince az
épület alatt és önállóan is létesíthető.
(5) Az övezetben az 1.500 m2-nél kisebb telkeken új épület nem helyezhető el. Az 1.500 m2nél kisebb, de a 720 m2-nél nagyobb területű telkeken a már meglévő beépítés
fenntartható, újjáépíthető, de további növelése (építménymagasság növelés szintterület
bővítés, hozzá- és ráépítés, stb.), az épülettömeg és a homlokzatok változtatása nélküli
tetőtér-beépítés kivételével, nem lehetséges. Az ilyen telkeken felépítmény nélküli pince
és telek max. 10%-át lefedő fóliasátor építhető.
(6) Az övezet 3.000 m2-t meghaladó méretű, ültetvényművelésű telkein a gazdasági épülettel
egy tömegben egy lakó rendeltetésű egység is létesíthető.
(7) Az övezetben telekmegosztás, telekcsoport-újraosztás esetén 1500 m2-nél kisebb és 16
m-nél keskenyebb földrészlet nem alakítható ki.115
(8) Az övezetben birtokközpont nem létesíthető, az övezet be nem épített telkei birtoktest
képzésnél figyelembe vehetők.
(9) Az övezetben üzemszerű haszonállattartást szolgáló épület önállóan nem helyezhető el.

a 47. § (7) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 14. § (2) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától
113
a 48. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
114 a 48. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
115
a 48. § (6) bekezdést módosította az 1/2011. (I.27.) rend. 15. §-a. Hatályos 2011. február 26-ától
112
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Az Mk-s jelű kertes mezőgazdasági övezet
(A Szőlőhegy volt zártkerti területeken kívüli szőlőskerti területei)
49. §
(1) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet e)
pontja tartalmazza. 116
(2) Az övezetben telkenként csak egy épület építhető. Az épület alápincézhető.
(3) Az övezetben különálló melléképület, építmény – max. 500 m2-es üvegház vagy
fóliasátor kivételével - nem építhető. 118
(4) Az övezetben a birtokközpontra vonatkozó jogszabály119 alapján, illetve az eszerinti
összevonható beépíthetőség értelmezése az alábbi szabályok szerint alkalmazható:
a.) a decsi szőlőhegyen kialakítandó birtokközpont beépíthetőségének számításánál
legalább 50 %-ban szőlőhegyi birtoktest-területek (Decsen Mk-z és Mk-s övezethez
tartozó, a szomszédos településeken az ennek megfelelő besorolású területek) vehetők
figyelembe;
b) a Decsi szőlőhegyen kialakítandó birtokközpont beépíthetőségének számításánál
legalább 2/3-ad részben Decs igazgatási területén lévő birtoktest-területek vehetők
figyelembe.120
(5)121
(6) 122
MEZŐGAZDASÁGI KERTES ÖVEZETI –SZŐLŐHEGYI BIRTOKKÖZPONT

(A kertes mezőgazdasági övezetben birtokközpontként kialakított Mk-bk övezeti jelű
telekre vonatkozó előírások)
50. §
(1) Az övezetekre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet f)
és g) pontja tartalmazza. 123
(2) A birtokközponton elsődlegesen gazdasági épület (borház, borászat) építhető. A
gazdasági épület legfeljebb 2 lakás rendeltetési egységet is magában foglalhat és ehhez
kapcsolva a haszonállattartás építményei is elhelyezhetők. Az építési övezetben továbbá
a szőlészet-borászathoz, pincészethez kapcsolódóan borászati bemutatóhely,
a 49. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
118
a 49. § (3) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól
119
jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. § alapján
120
a (4) bekezdést az 1/2011. (I.27.) rend. 16. § (2) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától
121
az (5) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 16. § (3) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától
122
a (6) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 16. § (4) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától
123
az 50. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
116
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vendéglátóhely, szálloda és az ezen a funkciókkal összhangban lévő rekreációs
épületek, építmények is elhelyezhetők.
(3) Az övezet tájvédelmi körzetbe tartozó ingatlanaira e rendelet tájképvédelmi övezetet
érintő előírásai is betartandók.125
(4) A birtokközpont zöldfelülete elsősorban termesztőfelületként (szőlő, gyümölcsös,
veteményeskert) alakítandó ki és tartandó fenn, a telken levő díszkert (sport- játszó- és
pihenőkert) részesedése nem haladhatja meg a telekterület 10 %-át.
(4) A birtokközpont telke lekeríthető. A kerítéshossz legalább 75%-án fasor, fásítással
kombinált cserjesáv vagy szőlősor telepítendő.
(5) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó magasépítményeknek (a kerítés
kivételével) legalább 100 m-re kell lennie a meglévő, illetve a terven ábrázolt tervezett
belterület határtól, illetve védett természeti területtől.
(7) 126
(8)

127

(9)

128

(10) A telek szőlő és erdő művelési ágú részterületeinek (alrészleteinek) művelési ága
nem változtatható meg, természeti területnek minősülő részein (alrészletein) beépítés és
a felszín megbontásával járó építmény elhelyezés nem valósítható meg.
(11) Az övezetben mezőgazdasági birtokközpont kialakításánál a vonatkozó jogszabályok 131
is betartandók.132
51/A. §133
(1) Kk-id jelű, különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területen elsősorban a
szőlészet- borászathoz kapcsolódó borászati bemutatóhely, vendéglátóhely, falusi
vendégház, és az ezen funkciókkal összhangban lévő rekreációs épületek, építmények
helyezhetők el. Az övezetben létesíthető továbbá a szőlőtermesztés-feldolgozás
gazdasági épülete is. Az övezetben létesítendő főépület legfeljebb 1 lakás rendeltetési
egységet is magába foglalhat.
(2) Az övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklet h)
pontja tartalmazza. 134
az 50. § (3) bekezdését az 1/2011. (I.27.) rend. 17. § (2) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
126
a (7) bekezdést törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 17. § (3) bekezdése. Hatályos: 2011. február 26-ától.
127
az 50. § (8) bekezdését a /2016. (XI.4.) önk.-i rend. 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2011. február 26-ától.
128 az 50. § (9) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
131
jelenleg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. § alapján
132
az 50. § (11) bekezdését az 1/2011. (I.27.) rend. 17.§ (6) bekezdése módosította.
Hatályos 2011. február 26-ától.
133
az 51/A. §-t a 12/2012. (V.03.) ökr. 3. §-a iktatta be. Hatályos 2012. június 2-ától.
134
az 51/A. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
125
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VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
A V jelű övezet
51. §
(1) Az övezetbe a kisvízfolyások meder- part- és töltés-, továbbá árvízvédelmi töltésterületei, valamint a vízműkutak és belső védőövezeteik tartoznak. Az övezetben csak a
vízgazdálkodással
kapcsolatos
területhasználatnak
megfelelő
létesítmények
helyezhetők el.
(2) A kisvízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki. A
vízfelületeket kísérő (egyéb területen lévő) galériaerdők, faállományok megtartandók, a
természeti területen lévő, illetve természetvédelem alatt álló vízmedrek, vízfelületek és
vízpartok a vizes élőhelyek védelmének biztosításával kezelendők.
(3) A vízgazdálkodási övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal
közterületként nyilvántartott területekre a HÉSZ KÖu jelű közlekedési övezetek előírásai
vonatkoznak.
(4)

136

III. FEJEZET
ÉRTÉKVÉDELEM
Művi értékek védelme
52. §
(1) Az országos védelem alatt álló építmények védelmét települési eszközökkel is segíteni
kell.
(2) A műemléki értéket érintő kérdésekben (lásd Függelék 5. pontját) a központi közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban137 és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi
hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók. 138
(3) Műemléki környezet területén az építési engedélyezési eljárásba a
jogszabályok alapján143 szakhatóságként az illetékes hatóság bevonandó. 144
(4) – (5) – (6)

hatályos

146

az 51. § (4) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d pontja hatályon kívül
helyezte. Hatályos 2016. november 20-tól
137
jelenleg a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a
régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015 (III.11.) MvM
rendelet.2. § -6. §
138
az 52. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg. Hatályos 2016. november 20-tól.
143
jelenleg a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján
144
az 52. § (3) bekezdését a 4/2014. (IV.09.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja módosította.
Hatályos 2014. május 9-étől.
146 az 52. § (4)-(5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
136
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A település látványának védelme, a településképi illeszkedés szabályai
53. §

147

Helyi védelem alatt álló épületek, illetve helyi védelem alatt álló területeken lévő
épületek homlokzatainak védelme
54. §

148

Régészeti lelőhelyek védelme
55. §
(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyeket jelen rendelet
függelékének 6. pontja tartalmazza. 150
(2)

152

(3)

Régészeti érintettség esetén a hatályos jogszabály153 alapján kell eljárni.154

(4)

157

(5)

158

(6) – (8) 159
(10) A régészeti örökséget érintő kérdésekben
hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

(10)
(11)

a

rendezési

tervhez

készített

161

162

az 53. §-t hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
148 az 54. §-t hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
150
az 55. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
152
az 55. § (2) bekezdését törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 20. § (1) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától.
153
jelenleg a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendeletek alapján
154
az 55. § (3) bekezdését módosította az 1/2011. (I.27.) rend. 20. § (2) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától.
157
az 55. § (4) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
158
az 55. § (5) bekezdését törölte az 1/2011. (I.27.) rendelet 20. § (4) bekezdése.
Hatályos: 2011. február 26-ától.
159
az 55. § (6) – (8) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül
helyezte. Hatályos 2016. november 20-tól.
161
az 55. § (10) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
162
az 55. § (11) bekezdését törölte az 1/2011. (I.27.) rend. 20. § (6) bekezdése.
Hatályos 2011. február 26-ától.
147
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Természeti értékek védelme
56. §
(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és
berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön
kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) egyedileg úgy kell meghatározni, hogy
a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 163
(2) 164
(3) Az ex lege védett területnek minősülő területekre (pl. forrásokra és lápokra) a
természetvédelmi törvény hatálya alapján, valamint a Natura2000- és az országos
ökológiai hálózathoz (OÖH) tartozó területekre külön jogszabályok alapján is az országos
szintű védettség szabályai vonatkoznak.
(4) A természeti, természet-megőrzési és természetvédelmi területeken, az ezekkel
közvetlenül határos területeken a védelem érdekeit és az értékek megőrzését, mentését
és bemutatását szolgáló tevékenységek folytathatók, melyek során alapul kell venni a
természetvédelmi törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok táj- és természetvédelmi
előírásait. Az ezekkel közvetlenül határos területeken olyan területhasználat folytatható,
amely a szomszédos területek értékeit nem károsítja és nem veszélyezteti.
(5) A természeti területeket ért tájkárosítások (felszínmegbontás, gyepfeltörés, beépítés,
hulladéklerakás, stb.) megszüntetendők és a területek tájrekonstrukciós terv alapján
rendezendők. A tájromboló hatások, szennyezések megszüntetendők, vagy takarásukról
(takarófásítással, stb.) gondoskodni kell.
(6) Tájképvédelmi terület övezetébe tartozó területeken az alábbi előírások betartandók:
a)

b)

c)

A tájképet jelentősen megváltoztató, a terepszinttől 10 m-nél magasabb, vagy 400
m2 beépített területnél nagyobb építmények építési engedélyezési terveihez
látványtervet kell mellékelni a beépítésre szánt területek kivételével.
Az övezetben bányászati tevékenység a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint folytatható, az illetékes természetvédelmi hatóság
engedélye alapján.
– d) 165
Táj-, természet- és környezetvédelmi általános előírások
57. §

(1) A táj-, természet- és környezetvédelmi szempontok megfelelő érvényesítése érdekében
A környezetvédelmi és természetvédelmi törvény általános elírásain és kapcsolódó
jogszabályaikon túl az alábbi rendelkezéseknek kell érvényt szerezni:

az 56. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
164
az 56. § (2) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
165 az 56. § (6) bekezdés c) – d) pontját hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b)
pontja. Hatályos 2018. január 2-től.
163
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-

-

-

(2)

a település tervezett belterületi határtól mért 1.000 m-es védőtávolságon belül
települési környezetet zavaró, szennyező tevékenység nem folytatható, az ettől eltérő
egyedi védőtávolság meghatározással érintett tevékenységek kivételével,
a csúszásveszélyes területek talajvédelme, az eróziós károk kiküszöbölése
biztosítandó,
a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítandó a belterület külvizek elleni, illetve a
vízfolyások menti területek ár- és belvizek elleni megfelelő védelme,
a mélyfekvésű, tartósan magas talajvízállású, illetve egyéb környezetileg érzékeny
területek beépítésre szánt területté nem minősíthetők,
a környezetvédelmi védőtávolságok által lefedett területeken tilos a vonatkozó
jogszabályokban előírt tiltásokon és korlátozásokon túl az élelmiszerek és
élelmiszeripari alapanyagok nem teljesen zárt rendszerű tárolása és feldolgozása, ezt
szolgáló építmények elhelyezése; a védőtávolságok területe elsődlegesen beépítésre
nem szánt területként, lehetőség szerint erdőterületként hasznosíthatók,
táj meglévő karakterének, kedvező képének védelme érdekében a távlatilag is
külterületen maradó részének jellegét megváltoztató beavatkozások, beépítések
kerülendők.

168

(3) A tervlapok által feltüntetett a környezetvédelmi védőterületeket meghatározó
védőtávolságokon kívül az országos előírásokban meghatározott terhelési határértékek
nem léphetők túl. A tervlapon ábrázolt és előírt egyedileg meghatározott védőtávolságok
és kialakíthatóságuk feltételei:
-

a kommunális ivóvízmű-kút körül a lekerített belső-külső védőterület és a kijelölt
hidrogeológia övezet területe,
a volt községi hulladéklerakó telekhatárától mért 1.000 m, a telephely
felszámolásának és rekultivációjának lezárásáig,
a közlekedési területek védőterületei,
ipari gazdasági-, mezőgazdasági telephelyek mező- és erdőgazdasági területként
hasznosítható védőtávolsága,
az egyéb védőtávolságok, védősávok, biztonsági övezetek kialakítása az (1) bek.
általános rendelkezései szerint biztosítandó.
Tájvédelem, tájrendezés
58. §

(1) A külterület természetvédelem alatt nem álló területein az általános tájvédelem
szempontjai irányadóak. A tájhasználat meg kell feleljen a környezet- és
természetvédelem valamint az általános tájvédelem (természetvédelmi törvényben és
térségi tervelőzményekben rögzített) követelményeinek.
(2) A környezetvédelmi és tájrendezési szempontból egyaránt indokolt erdőtelepítéseket a
tervben kijelölt területeken (tervezett véderdők) meg kell valósítani.
(3) A mezőgazdasági területeken és a település belterületi szegélyterületein támogatni kell a
levegőtisztaság védelem, a szél elleni védelem, a defláció csökkentése érdekében
erdősávok kialakítását.

az 57. § (2) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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(4) A Tolnai megyei Területrendezési Terv szerint a település Tájképvédelmi Övezetbe sorolt
területei a Nemzeti Parkhoz tartozó területek (Gemenc, dunai ártér) és a Szőlőhegy teljes
területe. E területekre külön meghatározott tájképvédelmi előírások betartása is kötelező.
Az övezet által érintett területeken a beépítés külön feltételekhez kötött - a tájképet
jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott
látványtervet kell készíteni - és bánya nem nyitható.

IV. FEJEZET
KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK
Általános előírások
59. §
(1)

169

(2) A tervezett belterületi határtól mért 1.000 m-es védőtávolságon belül (kivéve, ha a
szakhatóság az adott objektumnál ettől eltérő védőtávolságot határozott meg) települési
környezetet zavaró, potenciálisan szennyező tevékenység nem telepíthető.
(3) A létesítmények körül a terven jelölt egyedi vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzített
előírások szerinti védőtávolságok betartandók. A hulladék-ártalmatlanító telephelyek
övezetébe tartozó meglevő kommunális szilárd hulladéklerakó-telep területe
védőterülete rekultivációjának lezárásáig fenntartandó. A helyi ivóvízbázis kútjának
védőterülete a kijelölt hidrogeológiai védőövezete a vonatkozó előírások szerint
biztosítandó.
Föld- és talajvédelem
60. §
(1) A defláció elleni védelem érdekében a 10 hektárt meghaladó síkvidéki mezőgazdasági
területegységeken a terület legalább 3%-án védőfásítást kell kialakítani az uralkodó
szélirányra merőlegesen, elsőssorban a táblahatárokon, dűlőutak és árkok mentén.
(2) A belterület szegélyén, a belterület 100 m-es sávján belül található mezőgazdasági
területeken a lakóterületek védelme érdekében a deflációs porkeletkezés ellen a terület
legalább 5%-án védőzöld sávokat kell kialakítani.
(3) A földmozgatással járó tevékenység
tereprendezés stb.) biztosítani kell:

végzése

során

(alapozás

előkészítése,

- a termőréteg védelmét, elkülönített kezelését és újrahasznosítását,
- a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a kiporzás elleni védelmet
(nedvesítéssel, takarással, megkötéssel stb.),
- a mozgatott föld vizsgálatát, szükség esetén kezelését.

az 59. § (1) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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(4) Nem burkolt felületen hulladék, illetve egyéb, a talajt, felszín alatti vizeket potenciálisan
szennyező (fertőző, mérgező) anyag ideiglenesen sem helyezhető el. Terület feltöltés
csak szennyeződésmentes, inert anyaggal történhet.
(5) A burkolt felületről lefolyó szennyezett csapadékvizeket a csatornahálózatba vezetés
vagy az elszikkasztás előtt előtisztítani kell. A területen keletkező szennyvizek
csatornahálózaton történő elvezetését biztosítani kell, a közcsatorna-hálózatba csak az
előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizek engedhetők. A káros és veszélyes
anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül
előtisztítani, illetve előkezelni kell. Települési csapadékvíz termőterületen való
elszikkasztása tilos.
(6) Csúszásveszélyes terület övezete beépítésre szánt területté nem minősíthető át és itt
külszíni bányaművelés nem nyitható. 170
(7) Termőföldeken a földhasználó köteles olyan talajvédő gazdálkodást folytatni, amely a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott környezet- természet- vízvédelmi, állat- és
közegészségügyi követelményeket teljesíti.
171

(8)

(9) A termőföldek szennyezésének elkerülése érdekében:
• tisztítatlan szennyvizet termőterületen elhelyezni tilos,
• tisztított szennyvíz és hígtrágya talajvédelmi hatósági engedély szerint helyezhető el;
• állattartó telep a talajvédelmi előírások betartásával létesíthető és tarható fenn.
(10) Folyamatosan biztosítani kell a meliorációs létesítmények
mezőgazdasági út- és vízelvezető- (árok) hálózat karbantartását.
(11)

fenntartását,

a

172

A vizek védelme
61. §
(1)

173

(2) A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség
ellenőrzése után engedhetők a befogadóba, az előírt normatíváknak megfelelően.
(3) A természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától
számított 1.000 méteren belül a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi
anyagok (műtrágya, növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése tilos. Ár- és

a 60. § (6) bekezdését módosította az 1/2011. (I.27.) rend. 22. §-a. Hatályos 2011. február 26-ától.
Ezt követően az új szöveget a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
171
a 60. § (8) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
172 a 60. § (11) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2017.(XII.18.) önk-i rendelet 24. § b) pontja.
Hatályos 2018. január 2-től.
173
a 61. § (1) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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hullámterek felhasználása és védelme a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint
szabályozandó.
(4) Külterületen – a beépítésre szánt területek kivételével - vízfolyások és vizes élőhelyek
partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül új
építmények elhelyezése (amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik) tilos.
(5)

174

Levegőtisztaság-védelem
62. §
(1) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett
határértéket meghaladó kibocsátásokat és meg kell követelni a környezetvédelmi
szempontból elérhető legjobb technika alkalmazását: az engedélyezési eljárás során a
kérelmező műszaki - gazdasági dokumentációval köteles igazolni, hogy a tervezett
illetve megvalósított műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.
(2) Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg
kell követelni a kibocsátási határértékek betartását.
a) a területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthető és
üzemeltethető, amelynek a légszennyezőanyag-kibocsátása a megengedett határértéket
nem lépi túl,
b) a tervezett létesítmények környezetbarát energiaellátását biztosítani kell, a területen
fokozottan szennyező hatású tüzelőanyagokkal üzemelő és alacsony hatásfokú
fűtőkazánok nem működtethetők.
c) diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, megfelelő szűrőülepítőberendezés alkalmazásával folytatható.
(3) Bejelentés köteles, helyhezkötött légszennyező pontforrás létesítése esetén ellenőrizni
kell a levegő védelmével kapcsolatos szabályokról szóló rendelet előírásainak
betartását.
(4) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, bűzterhelést,
vagy határérték feletti levegőszennyezettséget okoz.
(5) A gépjárműutak menti zöldfelületeket illetve a telephelyen belüli védőzöldsávokat
többszintben, a szennyezést tűrő fafajokkal és cserjékkel kell betelepítenie az út
kezelőjének, illetve a telephely üzemeltetőjének.
Zaj és rezgés elleni védelem
63. §
(1) – (2)

175

a 61. § (5) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
175 a 63. § (1) – (2) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül
helyezte. Hatályos 2016. november 20-tól.
174
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(3) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést,
technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon
szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre
megállapított zaj- és rezgésterhelési (immissziós és emissziós) határértékeket ne
haladja meg.
(4) Az új M6 autópálya 100 – 100 m-es biztonsági övezete zajvédelmi védőterületként is
tekinthető, e védőterületen zaj- és rezgésártalmakra érzékeny létesítmény illetve
területhasználat nem telepíthető.
Élővilág, élőhelyek védelme, természeti és települési környezetvédelem
64. §
(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és
berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön
kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) úgy kell meghatározni, hogy a
természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 176
(2) - (3)

177

(4) Az ökológiailag értékes, területrendezési tervekben meghatározott ökológiai hálózatok
(Oöh, Natura2000) által érintett területek bányászati szempontból kivett helyeknek
minősülnek.
(5)

178

(6) A belterületbe vonásra tervezett területeken a művelésből való kivételig biztosítani kell a
jelenlegi művelési ág és mód fenntartását.
(7) Védőzöld sávok, véderdősávok telepítésénél többszintű növényállományt kell kialakítani.
A telepítéshez elsősorban a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.
(8)

179

(9) A telkek növényzetének telepítése, ápolása, szakszerű cseréje a tulajdonos,
közterületen a települési önkormányzat feladata.
(10) Amennyiben épület, gépkocsibeálló és burkolat, stb. kialakítása miatt fakivágás
szükséges, a kivágott fákat (a belterületen belül) pótolni kell.
A pótlás mértéke: a pótlás miatt telepítendő fák össz-törzsátmérője a kivágott fák 1 m
magasságban mért össz-törzsátmérőjének legalább másfélszerese.
(11) A 10 beállóhely fölötti felszíni parkolókat fásítottan kell kialakítani (legalább 1 db
lombhullató fa/4 parkolóhely). A 12 fh-nél nagyobb kapacitású személygépkocsi
parkolókat emellett szilárd burkolattal kell kialakítani.
176

177

178

179

a 64. § (1) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 64. § (2) – (3) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül
helyezte. Hatályos 2016. november 20-tól.
a 64. § (5) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 64. § (8) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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(12) A közterületek köztisztasági fenntartását, közterületi zöldfelületeinek rendszeres és
szakszerű növény-egészségügyi karbantartását, ápolását és a települési zöldfelületi
rendszer fejlesztését folyamatosan biztosítani kell.
(13) A falusi - kertvárosi lakóterületi települési karakter megőrzése és továbbfejlesztése, az
emberi környezet illetve a lakosság egészségének a megóvása érdekében biztosítani
kell:
 a
meglévő
zöldfelületek
más
célra
történő
terület-felhasználásának
megakadályozását;
 a bármilyen okból megszűnő zöldfelület emeltszintű pótlását;
 a zöldfelületek védelmének, rendeltetésszerű használatának szabályozását;
 a passzív épületfelületek és burkolatok minél nagyobbmérvű biológiai aktivizálását,
növényesítését;
 a zöldfelületek tervszerű fejlesztését.
Hulladékgazdálkodás, és ártalmatlanítás
65. §
(1)

180

(2) A kommunális és építési hulladék elhelyezése csak az Önkormányzat
hulladékgazdálkodással foglakozó rendeletében meghatározott, igazgatási területén
kívül eső kistérségi lerakón történhet.
(3)

181

(4) Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó telepre nem kerülhet.
A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállításáról,
illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni, a településen a
telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos.
(5) Állati hullák (tetemek) elhelyezése csak az erre a célra kijelölt létesítményben történhet.
A tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott és
engedéllyel rendelkező szerv végezheti.
(6) A kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell,
legkésőbb a keletkezésétől számított egy héten belül. Kommunális szilárd hulladék
elszállításáig csak zárt térben, illetve zárt gyűjtőedényzetben tárolható.
(7) A nem veszélyes ipari hulladék ártalommentes elhelyezéséről és elszállításáról a
telephelyeknek kell gondoskodni. A veszélyes hulladékok kezelése csak a vonatkozó
jogszabályok szerint történhet.
(8) Az illegális hulladéklerakások felszámolásáról gondoskodni kell, az illegális lerakást
meg kell akadályozni.
(9)

182

a 65. § (1) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
181
a 65. § (3) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Hatályos 2016. november 20-tól.
182 a 65. § (9) bekezdését a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
180
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V. FEJEZET
TIL ALM AK ÉS KORL ÁTOZ ÁSOK
A TILALMAK, KORLÁTOZÁSOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
66. §
(1) A HÉSZ és a SZT az alábbi korlátozásokat rögzíti:
a) táj- és környezetvédelmi védőövezetek, védőtávolságok (a tervmellékelten ábrázolt
mértékben)
b) temető védőtávolság.
(2) A meglévő temető védőtávolsága külterület felé 30 m, amely a telekhatárától mérve
biztosítandó. Temető bővítése esetén – ideértve a meglevő temető még be nem temetett
részének igénybevételét is – a 30 m védőtávolság telken belül biztosítandó, amelyet
védőzöld sávként kell kialakítani. A védőzöldsávban hagyományos temetkezés
(koporsós földbetemetés) nem végezhető, a védősávban urnatemető, fenntartóút és
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. 183
(3) Amennyiben ipari üzemi létesítmény léte, tevékenysége a védőterületet igényli és a
védőterületen belül építeni nem lehet, vagy korlátozottan lehet, az építési tilalom vagy
korlátozás miatti kártalanítás terheit annak kell viselnie, akinek a tevékenysége miatt a
tilalmat elrendelték.

VI. FEJEZET
VEGYES Z ÁRÓRENDELKEZÉSEK
Közterületek
67. §
(1) A közterületek kialakítása érdekében a HÉSZ-ben megadott paramétereknek
megfelelően a közterület szabályozásokat végre kell hajtani és a földhivatali
nyilvántartásban át kell vezettetni. A közterületek kialakítása történhet ütemezetten, több
szakaszban is.
(2) A közterületek rendeltetésszerű és ettől eltérő használatáról önkormányzati rendelet
intézkedik. 184
(3) A közterületeken az övezeti besorolásuknak megfelelő építmények helyezhetők el.
Záró rendelkezések
68. §

183

184

Hatályos 2016. november 20-tól.
a 66. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
a 67. § (2) bekezdése a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § d) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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(1. melléklet a 19/2008. (X. 01.) önkormányzati rendelethez)

Decs nagyközség belterületi, külterületi és Decs-Szőlőhegy szabályozási tervlapjai
(lásd külön pdf-ben)

186

az 1. melléklet a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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186

2. melléklet a 19/2008. (X.01.) önkormányzati rendelethez
a.

Lf-1 jelű falusias lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

B
Lf-1

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

b.

A

B
Lf-2

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

Övezeti jel

Oldalhatáron álló
800
30
4,5
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

Lf-3 jelű falusias lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Lf-3

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

187

Zártsorú
800
30
4,5
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

Lf-2 jelű falusias lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

Övezeti jel

c.

187

Oldalhatáron álló
1000/600*
30
4,5
3,0
40

a 2. melléklet a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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1
2
3
4
5
6
7

d.

Lke-1 jelű kertvárosias
lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Lke-1

Övezeti jel
Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

e.

Oldalhatáron álló
800
30
5,5
3,0
50

1
2
3
4
5
6
7

Lk-1 jelű kisvárosias
lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

B
Lk-1

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

f.

zártsorú
800
50
6,0
3,0
20

1
2
3
4
5
6
7

Lk-2 jelű kisvárosias
lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Lk-2

Övezeti jel
Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

g.

Övezeti jel

zártsorú
3000
30
7,5
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

Lk-3 jelű kisvárosias
lakóterület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Lk-3

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
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zártsorú
2000
30
9,0

1
2
3
4
5

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

h.

A

B
Vt-1

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

B
Vt-2

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

j.

A

B
Gksz-1

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

Övezeti jel

Szabadon álló
1000
40
6,0
3,0
30

1
2
3
4
5
6
7

Gksz-1 jelű kereskedelmi,
szolgáltató terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

Övezeti jel

k.

Szabadon álló
1000
60
7,5
3,0
20

1
2
3
4
5
6
7

Vt-2 jelű településközpont
vegyes terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

6
7

Vt-1 jelű településközpont
vegyes terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

Övezeti jel

i.

3,0
40

Szabadon álló
2500
30
7,5
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

Gksz-2 jelű kereskedelmi,
szolgáltató terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Gksz-2
Szabadon álló
1500

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
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1
2
3

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

l.

A

B
Gip-1

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

B
Gip-m

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
Az építési telek legkisebb szélessége (m)
Az építési telek legkisebb mélysége (m)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

n.

A

B
Kt

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

Övezeti jel

Szabadon álló
2000
30
80
40
12,5*
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kt jelű Különleges terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

Övezeti jel

o.

Szabadon álló
2000
30
9,0*
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

Gip-m ipari terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

4
5
6
7

Gip-1 ipari terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

Övezeti jel

m.

30
6,0
3,0
40

Szabadon álló
10000
10
5,0
40

1
2
3
4
5
6

Kvt jelű Különleges terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Kvt
Szabadon álló
10000

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
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1
2
3

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

p.

B
Köb

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)

q.

Övezeti jel

4
5
6
7

Köb jelű Különleges terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

10
5,5
3,0
60

Szabadon álló
5000
15
7,5
3,0
70

1
2
3
4
5
6
7

Ktk jelű Különleges terület
építési övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Ktk

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
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Zártsorú
800
40
6
3,0
40

1
2
3
4
5
6
7

3. melléklet a 19/2008. (X.01.) önkormányzati rendelethez

a) KÖu jelű közlekedési terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
KÖu

Övezeti jel
Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)

Szabadon álló
K
5
4,5
3,0

1
2
3
4
5
6

b) Zkp jelű zöldterület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

Övezeti jel

B
Zkp

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
Legkisebb zöldfelületi arány (%)

Szabadon álló
3000 vagy K
2
4,5
75

1
2
3
4
5
6

c) Má-bk jelű mezőgazdasági terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:
Övezeti jel

A

B
Má-bk

Beépítési mód
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
Legkisebb zöldfelületi arány (%)

188

Szabadon álló
30 %, de
legfeljebb 5000
2
10 m
%, de
legfeljebb 1000
m2
7,5*

4
5

*technológiai építmények
esetében 20

50

a 3. melléklet a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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1
2
3

6

188

d) MK-z jelű kertes mezőgazdasági terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
MK-z

Övezeti jel

Szabadon álló,
oldalhatáros*

Beépítési mód

1
2

*szomszédos telkek
kialakult oldalhatáros
beépítési módja esetén

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építési telek területe (m2)
Az építési telek legkisebb szélessége (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
Legkisebb zöldfelületi arány (%)

1500
14
0
3,0
0

3
4
5
6
7

10,0
4,5
3,0
95

8
9
10
11

e) MK-s jelű kertes mezőgazdasági terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
MK-s

Övezeti jel

Szabadon álló

Beépítési mód
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építési telek területe (m2)
Az építési telek legkisebb szélessége (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
Legkisebb zöldfelületi arány (%)

3000
0
0
3,0
0
5,0
4,5
0
90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

f) Mk-bk jelű kertes mezőgazdasági terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:
Övezeti jel

A

B
Mk-bk

Beépítési mód
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
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Szabadon álló
30 %, de
legfeljebb 5000
2
m
20

1
2
3
4

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)

7,5*

5

*a technológiai építmények
esetében 12

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)

3,0

6

Legkisebb zöldfelületi arány (%)

50

7

g) Mk-bk1 jelű kertes mezőgazdasági terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:

A

B
Mk-bk1

Övezeti jel

oldalhatáron álló

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m )
2

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)

10000
30 %, de
legfeljebb 5000
2
m
20
7,5*

1
2
3
4
5
6

*a technológiai építmények
esetében 12

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)

3,0

7

Legkisebb zöldfelületi arány (%)

50

8

h) Kk-id jelű különleges beépítésre nem szánt terület
övezetére vonatkozó építési és telekalakítási előírások:
Övezeti jel

A

B
Kk-id
szabadon álló

Beépítési mód
A kialakítható telek legkisebb területe (m2)

1500

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)

1
2
3
4

A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)

5
30
6
3,0

Legkisebb zöldfelületi arány (%)

50

8

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)

54

5
6
7

4. melléklet a 19/2008. (X.01.) önkormányzati rendelethez

SZT-2-M JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVLAP
(lásd külön képben)

189

a 4. melléklet a 19/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelet 32. § b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. november 20-tól.
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1. függelék a 19/2008. (X. 01.) ÖK rendelethez

A HÉSZ-HEZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK LISTÁJA:

Rendeletszám:
8/2004. (VI.1.)
10/2004. (VI. 1.) (egységes
szerkezetben a 19/2004. (XII.27.) és a
9/2005. (X.5.) és a 17/2005. (XII.27.) a
számú módosító rendeletekkel)
17/2004. (IX. 27.)
9/2004. (VI. 1.)
13/2004.(IX.1.)
15/2000. (XII.15.)

Témakör:
Az állattartásról
„A települési hulladékgazdálkodásról”
„A helyi hulladékgazdálkodási tervről”
A települési környezet védelméről
A talajterhelési díj megfizetésének szabályairól
A temetkezésről és temetkezési tevékenységről

56

2. függelék a 19/2008. (X. 01.) ÖK rendelethez

A NATURA2000 HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT DECSI TERÜLETEK:

DECS 1.: Natura2000, Különleges madárvédelmi területek: (Gemenc, HUDD10003)
0906, 0941/1, 0942/1, 0943/1a, 0943/1b, 0943/1c, 0943/1d, 0943/2a, 0943/2b, 0943/2c,
0943/2d, 0943/3, 0943/4, 0945, 0951/1, 0951/2, 0953/1, 0953/2, 0956, 0957, 0958/1, 0958/2,
0964/1, 0964/2, 0966/1a, 0966/1b, 0966/1c, 0966/1d, 0966/1f, 0966/2, 0966/3a, 0966/3b,
0966/3c, 0967/1, 0967/2, 0968, 0970/a, 0970/b, 0970/c, 0971, 0974, 0975, 0976, 0977,
0978, 0979, 0980/a, 0980/b, 0980/c, 0980/d, 0980/f, 0981, 0982, 0983, 0985, 0986, 0987,
0989, 0990/a, 0990/b, 0990/c, 0990/d, 0990/f, 0990/g, 0990/h, 0990/j, 0990/k, 0990/l, 0991,
0992, 0993, 0994, 0995/1, 0995/2a, 0995/2b, 0996, 0997/a, 0997/b, 0997/c, 0997/d, 0997/f,
0997/g, 0997/h, 0997/j, 0997/k, 0997/l, 0997/m, 0997/n, 0997/p, 0997/r, 0997/s, 0997/t,
0998, 0999, 01000/a, 01000/b, 01000/c, 01000/d, 01000/f, 01000/g, 01000/h, 01000/j,
01001, 01002, 01003, 01004, 01005, 01006/a, 01006/b, 01007/1, 01007/2, 01008/1,
01008/2, 01009/a, 01009/b, 01009/c, 01009/d, 01010, 01011, 01012, 01015, 01016, 01017,
01018, 01019, 01020/1, 01021, 01022/a, 01022/b, 01022/c, 01022/d, 01025, 01028/1,
01028/2, 01028/3a, 01028/3b, 01028/3c, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034/a,
01034/b, 01034/c, 01034/d, 01034/f, 01035, 01036, 01037/a, 01037/b, 01037/c, 01038/1,
01038/2, 01039, 01040, 01041, 01048/1, 01048/2, 01049, 01054, 01055/1, 01055/2, 01056,
01057, 01062/a, 01062/b, 01062/c, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01070/1a,
01070/1b, 01070/1c, 01070/1d, 01070/2, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076,
01078, 01081, 01082, 01083/1, 01083/2, 01084, 01085, 01087, 01088, 01090, 01091,
01092, 01093, 01094/a, 01094/b, 01094/c, 01095, 01096/a, 01096/b, 01096/c, 01097. hrsz.
DECS 2.:Kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területek (Gemenc, HUDD
20032)
053/1, 053/2, 0288, 0333/17a, 0333/17b, 0333/17c, 0333/19, 0364/22, 0377/3, 0388/1,
0388/2, 0388/3, 0389/1, 0398/2, 0398/6, 0398/30, 0401/6a, 0401/6b, 0590/a, 0603/6, 0906,
0941/1, 0942/1, 0943/1a, 0943/1b, 0943/1c, 0943/1d, 0943/2a, 0943/2b, 0943/2c, 0943/2d,
0943/3, 0943/4, 0945, 0951/1, 0951/2, 0953/1, 0953/2, 0956, 0957, 0958/1, 0958/2, 0964/1,
0964/2, 0966/1a, 0966/1b, 0966/1c, 0966/1d, 0966/1f, 0966/2, 0966/3a, 0966/3b, 0966/3c,
0967/1, 0967/2, 0968, 0970/a, 0970/b, 0970/c, 0971, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979,
0980/a, 0980/b, 0980/c, 0980/d, 0980/f, 0981, 0982, 0983, 0985, 0986, 0987, 0989, 0990/a,
0990/b, 0990/c, 0990/d, 0990/f, 0990/g, 0990/h, 0990/j, 0990/k, 0990/l, 0991, 0992, 0993,
0994, 0995/1, 0995/2a, 0995/2b, 0996, 0997/a, 0997/b, 0997/c, 0997/d, 0997/f, 0997/g,
0997/h, 0997/j, 0997/k, 0997/l, 0997/m, 0997/n, 0997/p, 0997/r, 0997/s, 0997/t, 0998, 0999,
01000/a, 01000/b, 01000/c, 01000/d, 01000/f, 01000/g, 01000/h, 01000/j, 01001, 01002,
01003, 01004, 01005, 01006/a, 01006/b, 01007/1, 01007/2, 01008/1, 01008/2, 01009/a,
01009/b, 01009/c, 01009/d, 01010, 01011, 01012, 01015, 01016, 01017, 01018, 01019,
01020/1, 01021, 01022/a, 01022/b, 01022/c, 01022/d, 01025, 01028/1, 01028/2, 01028/3a,
01028/3b, 01028/3c, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034/a, 01034/b, 01034/c,
01034/d, 01034/f, 01035, 01036, 01037/a, 01037/b, 01037/c, 01038/1, 01038/2, 01039,
01040, 01041, 01048/1, 01048/2, 01049, 01054, 01055/1, 01055/2, 01056, 01057, 01062/a,
01062/b, 01062/c, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01070/1a, 01070/1b,
01070/1c, 01070/1d, 01070/2, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076, 01078, 01081,
01082, 01083/1, 01083/2, 01084, 01085, 01087, 01088, 01090, 01091, 01092, 01093,
01094/a, 01094/b, 01094/c, 01095, 01096/a, 01096/b, 01096/c, 01097. hrsz.
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3. függelék a 19/2008. (X. 01.) ÖK rendelethez

A TELEPÜLÉS BELVIZEK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEINEK RENDEZÉSE, BEÉPÍTÉSE
SORÁN FIGYELEMBEVEENDŐ VÍZRENDEZÉSI TERVRŐL
Decs Nagyközség Belterületi Vízrendezési Terve (készítette: KÖDU Környezetvédelmi és
Vízügyi Ig. Vízkárelhárítási Osztály, munkaszám: 3-6/2007., Vizikönyv Száma: 65/111117699, kiadva 2008-01-11.190**

190

**a vízügyi dokumentációk teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Irattárában
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4. függelék a 19/2008. (X. 01.) ÖK rendelethez

A TELEPÜLÉS IVÓVÍZBÁZISÁNAK VÉDELMÉRŐL
KDT KTVF által kiadott 52481-1/2005. és 7761/2006. számú – helyi vízbázis és vízműkutak
védőövezetére vonatkozó – Határozatok**

59

5. függelék a 19/2008. (X. 01.) ÖK rendelethez

191

A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI
1. lelőhely: 20018
középkori edényégető
Hrsz.: 618, 533, 516
2. lelőhely: 61530
középkori kút és vízmű
Hrsz.: 514, 471/2, 471/3
3. lelőhely: Általános iskola
kora újkori településnyom
Hrsz.: 1189
4. lelőhely: 20016
középkori település, templom, temető
Hrsz.: 01083/1, 01083/2, 01084, 01085
5. lelőhely: 40396
ismeretlen korú földvár
Hrsz.: 0713/14, 0713/14, 0713/3 703/23, 0703/24, 0703/45
6. lelőhely: 20015
réz és bronzkori, valamint Árpád - kori település
Hrsz.: 0284/4, 0284/5, 0281/2, 0281/20, 0281/21, 0281/ 22, 0281/25, 0281/31
7. lelőhely:
középkori település
Hrsz.: 029/16 és 029/8
8. lelőhely:
római őrtorony
Hrsz.: 058/1, 0264/1, 036/5
9. lelőhely: 20014
Ete mezőváros – Árpád-kori és középkori település
védett régészeti lelőhely
Hrsz.: 0266/17, 0266/18, 0266/19, 0266/21 0266/22, 076, 085
10. lelőhely:
őskori és római település
Hrsz.: 0612/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/19
11. lelőhely:
avar település
Hrsz.: 069/7-11, 069/12-17, 266/21.
12. lelőhely:
avar település
Hrsz.: 096/2
13. lelőhely:
őskor, Árpád-kori település
Hrsz.: 087.
14. lelőhely: Kútvölgy
római sír
Hrsz.: 1818, 1840, 1839, 1848,

15. lelőhely: 69659
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az 5. függeléket beiktatta a 19/2016.(XI.4.) önk.-i rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2016. november 20-tól.
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középkori templom
Hrsz.: 1, 2, 3, 29
16. lelőhely: 87119
őskori telep
Hrsz.: 2396, 2397, 2400, 2403
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