
Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelete 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 

 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(Xll.20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében felsorolt, a véleményezési 
eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményét kikérve a következőket rendeli el: 
 

l. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§(1)A rendelet hatálya Németkér község közigazgatási területére terjed ki.  
 
(2) 1 

 
2. Fogalommeghatározások 

 
2.§E rendelet alkalmazásában: 
 
(1)Épületszélesség: 
 

a)Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret. 
b)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi 
mérete. 

 
(2)Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda tervezett, 
az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő funkciójú 
épület. 
 
(3)Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az adott 
területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs) 
épület. 

3. Értelmező rendelkezések 
 
3.§(1)E rendelet előírásai és a szabályozási terv (a továbbiakban SZT) szabályozási elemei 
kötelező érvényűek. Az ezektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet. 
 
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott előírás nem vonatkozik a SZT következő elemeire: 
 

a)irányadó telekhatár 
b)megszüntető jel 
c)helyi művi értékek 
d)beültetési kötelezettség 

                                                           
1 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  



 

 

Németkér helyi építési szabályzata 
 

2 

 
4.§(1)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, új épület építése esetén 
érvényesítendő. Ahol a SZT szerinti tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a 
telket érintő telekalakítás, illetve építés a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás 
végrehajtását követően történhet. 
 
(2)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén 
 

a)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az 
építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli 
másként. 
b)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén 
az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a keleti 
telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként. 

 
5.§Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az 
esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet 
hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni: 

 
(1)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő 
telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető 
 
(2)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő utcai 
telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága esetén beépíthető 
 
(3)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő beépítési 
módú építmény megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan 
területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti 
beépítési móddal történhet. 
 
(4)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket meghaladó 
beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető. Bontásból eredő új építés 
esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő értéket kell figyelembe 
venni. 
 
(5)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő, vagy 
legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás esetén 
megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület 
építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti építménymagassággal 
történhet. 

 
4. Építési engedélyezés általános szabályai 

 
6.§(1)Az építési engedélykérelmekhez a külön jogszabályban rögzített tartalmi 
követelményeken túlmenően helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén intézményi, 
idegenforgalmi és hulladékgazdálkodási célú különleges területen, mezőgazdasági üzemi 
területen, gazdasági területen, valamint birtokközpont területén az építési 
engedélykérelemhez az építési övezeti előírások figyelembevételével a terület térhatároló és 
belső növényesítését meghatározó kertépítészeti tervet kell csatolni. 
A tervben a külterületen, valamint a belterület és a külterület határán fekvő gazdasági 
területek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a telephelyek tájbaillesztésének 
megoldására. A telepítendő növényzet kiválasztásakor a gyors növekedésű fajok, előnevelt 
egyedek előnyt élvezzenek. 
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(2)Állattartó építmény a vonatkozó külön jogszabályok, valamint a jelen rendelet 6.sz. 
mellékletében meghatározott előírások együttes teljesülése esetén építhető.  
 
(3)A település területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához szükséges járműtárolót, parkolóhelyet, rendszeres 
teherszállítás esetén rakodóhelyet az OTÉK előírásai szerint kell kialakítani. 
 

5. Egyes berendezések, szerelvények létesítésére vonatkozó előírások 
 

7.§ 2 
 

6. Közterületen elhelyezhető építmények 
 

8.§(1) Árusítópavilon legfeljebb 15,0 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,5 m-es 
építménymagassággal létesíthető. A pavilont 3a közlekedésbiztonsági előírások 
figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának 
biztosításával kell elhelyezni. 
 
(2)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes 
kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel létesíthetők. Egyedi 
tervezésű építmény legfeljebb 3,5 m-es építménymagassággal 4létesíthető. 

ll. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
7. A beépítésre szánt és nem szánt területek 

 
9.§(1)A település igazgatási területének beépítésre szánt területei a következők: 
 

a)falusias lakóterület 
b)kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
c)különleges terület 
 ca)intézményi célra, 

cb)temetkezési célra, 
cc)idegenforgalmi célra, 
cd)mezőgazdasági üzemi terület céljára, 
ce)hulladékgazdálkodási célra. 
 

(2)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következők: 
 

a)közlekedési és közműterület, 
b)zöldterület, 
c)erdőterület, 
d)mezőgazdasági terület, 
e)vízgazdálkodási terület, 
f)természetközeli terület. 
g)különleges beépítésre nem szánt terület 

ga)rekreációs célra, 

                                                           
2 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
3 a „a faluképbe illően,” szövegrészt hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ 

(1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. október 16.  
4 a „hagyományos építőanyagok felhasználásával” szövegrészt hatályon kívül helyezte az 5 /2018. 

(X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. október 16.  
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gb)kálvária, 
gc)anyagnyerőhelyek. 

 
8. Építési övezetekre és övezetekre vonatkozó előírások 

 
10.§(1)A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket a 
vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásai szerint kell meghatározni. 
 
(2)A terepszint alatti építmények 

 
a)Terepszint alatti építmény a következő esetekben nem létesíthető: 

aa)műszaki megoldásokkal ki nem küszöbölhető építéshidrológiai, 
mérnökgeológiai, vagy egyéb geotechnikai adottságok 
ab)más építmények és nyomvonalas létesítmények veszélyeztetése 

b)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki. 
c)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a 
terepszintből. 
d)Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak túl az építési helyen. 
 

9. Falusias lakóterület - Lf 
 

11.§(1)A falusias lakóterületen az OTÉK szerinti építmények és melléképítmények 
helyezhetők el. 
 
(2)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások 

 
Lakóterületen a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő közművek kiépítését 
kell biztosítani:  

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás 
c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás  

azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a 
kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó 

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
 
(3)Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások az  „Lf”  jelű építési 
övezet 

 
a)építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület építhető 
b)nyeles telek nem alakítható ki 
c)legkisebb telekterület 800 m2 
d)legkisebb utcai telekszélesség 14 m 
e)beépítési mód oldalhatáron álló  
f) legnagyobb beépítettség 30%5 
g)legkisebb/legnagyobb építménymagasság utcai épület esetében 3,00 m / 4,50 m 
(ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult utcaképhez igazodjon), udvari 
épület esetében 2,00 m / 4,50 m  
h)legkisebb előkert  

ha)a SZT-n tervezett építési vonallal jelölt esetekben a SZT szerint 
hb)a SZT-n tervezett építési vonallal nem jelölt esetekben az utcai építési 
vonal a kialakult utcaképhez igazodjon 
hc)új beépítésű területen 5 m 

i)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 

                                                           
5 módosította: 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelet 5.§  
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j)legkisebb hátsókert  
ja)a SZT-n építési hely határvonallal jelölt esetekben a SZT szerint 
jb)a SZT-n építési hely határvonallal nem jelölt esetekben a kialakult 
állapothoz igazodjon 
jc)új beépítésű területen 6 m 

k)zöldfelületi mutató min. 40% 
l)az építési telkek szabályozási terven jelölt telekhatára melletti, az ott jelölt 
szélességű területsávot gyümölcs fafajokkal fásítani kell 
 

(4)Egyéb előírások  
 

a)6 
b) 7 
c)8 
d)9 
e)10 
f)Udvari épületek létesítése, kialakítása 

fa)Udvari épület oldalhatáron álló utcai épület esetén az utcai épülettel azonos 
oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendő.  
fb)Udvari épület gerincmagassága az utcai épületét nem haladhatja meg. 

 
10. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - Gksz 

 
12.§(1)A területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.  

 
(2)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások  

 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a külön jogszabályban rögzített határidőre a 
következő közművek kiépítését kell biztosítani: 

 
a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás 
c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás  

azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a 
kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó 

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
 
(3)Az építési övezetben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők: 

 
a)legkisebb telekterület 1500 m2 
b)legkisebb utcai telekszélesség 25 m 
c)beépítési mód szabadonálló  
d)legnagyobb beépítettség 60% 
e)legkisebb/legnagyobb építménymagasság 2,50 m / 7,50 m  
f)11 

                                                           
6 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
7 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
8 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
9 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
10 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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g)legkisebb oldalkert  
ga)a SZT-en jelölt beültetendő területsáv esetén az ott jelölt távolság,  
gb)a SZT-n beültetendő területsávval nem jelölt esetekben 6 m 

h)legkisebb hátsókert 10 m 
i)zöldfelületi mutató min. 25%  
j)közterület felőli kerítés épített jellegű, 1,8 – 2,0 m magas legyen 

 
(4)Építési telken belüli zöldfelületek kialakítása 
 

a)Az építési telkek növényesítése szaktervező által készített kertépítészeti terv 
alapján történhet.  
b)A belső zöldfelületek legalább 50%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell. 
Az öshonos és honos fafajok felsorolását a 3. számú függelék tartalmazza. 
c)Az építési telkek telekhatárai mellett 

ca)a SZT-n jelölt esetben a jelöléstől függően az ott jelölt szélességű, 
háromszintes növényállomány, vagy fasor, 
cb)a SZT-n nem jelölt esetben az oldalsó és hátsó telekhatárok mentén 
legalább 1 sor védőfásítás  

telepítendő és tartandó fenn. 
d)A fapótlás szabályait a 3. számú függelék tartalmazza. 
e)A növényesítést a külön jogszabály szerinti határidőre el kell végezni. 

 
11. Ipari gazdasági terület - Gip 

 
13.§(1)A területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.  

 
(2)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások  

 
Ipari gazdasági területen a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő közművek 
kiépítését kell biztosítani: 

 
a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás, vagy a közegészségügyi hatóság által igazolt 
vízminőséget biztosító helyi ellátás 
c)zárt szennyvízgyűjtő akna 

 
(3)A település „Gip-E” jelű ipari gazdasági területei egyéb ipari területek. A építési 
övezetben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők: 

 
a)legkisebb telekterület 2500 m2 
b)beépítési mód szabadonálló  
c)legnagyobb beépítettség 25% 
d)legnagyobb építménymagasság 5,00 m, a megengedett legnagyobb értéket 
technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 20 m-rel meghaladhatja  
e)legkisebb előkert 5 m 
f)legkisebb oldalkert 10 m 
g)legkisebb hátsókert 10 m 
h)zöldfelületi mutató min. 50%, az oldalsó és hátsó telekhatárok mentén a csatlakozó 
villamos szabadvezeték biztonsági övezetének figyelembevételével legalább 10 m 
széles, háromszintes növényállomány telepítendő. 
 

                                                                                                                                                                                     
11 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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12. Különleges területek - K 
 
14.§(1)A területen az építési övezetek céljának és használatának megfelelő rendeltetésű 
építmények helyezhetők el. 
 
(2)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások  

 
Különleges területen a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő közművek 
kiépítését kell biztosítani: 

 
a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás 
c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás  

azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a 
kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó 

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
 
(3)Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők: 

 
a)A  „Kint”  jelű építési övezet elsősorban közcélú intézmények elhelyezésére 
szolgál. Az építési övezetben kiegészítő funkcióként lakás is kialakítható. 

 
aa)legkisebb telekterület 450 m2 
ab)beépítési mód zártsorú 

ac)legnagyobb beépítettség 40% 
ad)legkisebb/legnagyobb építménymagasság utcai épület esetében 4,00 m / 
5,50 m, udvari épület esetében 3,00 m / 4,50 m 
ae)legkisebb előkert a SZT-n tervezett építési vonallal jelölt esetekben a SZT 
szerint, a SZT-n tervezett építési vonallal nem jelölt esetekben 0 m, ami 
egyben a kötelező utcai építési vonal is 
af)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
ag)legkisebb hátsókert 0 m 
ah)zöldfelületi mutató min. 40% 
ai)12 
aj)tetőidom és hajlásszög az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon 
ak)égetett agyagcserép hagyományos színezéssel 
al)13 
am)Az utcai épületek zártsorúsodása érdekében az utcafronttól számított 10 
m-es területsávban zártsorú csatlakozási lehetőséget kell biztosítani (tűzfalas 
záródás). E területsávon kívül tervezett udvari épületek, épületszárnyak az 
oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint épüljenek az 12.§ (4) 
bekezdés előírásainak figyelembevételével. Udvari épület gerincmagassága 
az utcai épületét nem haladhatja meg. 

 
b)A „Kte” jelű különleges terület temetkezési célra 

 
ba)legkisebb telekterület kialakult 
bb)beépítési mód szabadon álló  
bc)legnagyobb beépítettség10% 
bd)legnagyobb építménymagasság 4,50 m, ezt sajátos funkciójú építmény – 

                                                           
12 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
13 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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pl. harangtorony – magassága legfeljebb 6 m-rel meghaladhatja 
be)legkisebb előkert 0 m 
bf)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
bg)legkisebb hátsókert 3 m 
bh)zöldfelületi mutató min. 40%, a terület még fel nem használt részein az 
előfásítást, az utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek 
alapján el kell végezni 
bi)14 
 

c)A „Kid” jelű különleges terület idegenforgalmi célra  
 
ca)legkisebb telekterület 5000 m2 
cb)beépítési mód szabadon álló  
cc)legnagyobb beépítettség 30% 
cd)legkisebb/legnagyobb építménymagasság 2,00 m / 5,50 m 
ce)legkisebb előkert 8 m 
cf)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
cg)legkisebb hátsókert 6 m 
ch)zöldfelületi mutató min. 40% 
ci)15 
cj) 16 
ck)17 
cl)18 

 
d)A „Kmü” jelű különleges terület mezőgazdasági üzemi létesítmények elhelyezése 
céljára 

 
da)legkisebb telekterület 5000 m2 
db)legkisebb utcai telekszélesség 50 m 
dc)beépítési mód szabadon álló  
dd)legnagyobb beépítettség 40% 
de)legkisebb/legnagyobb építménymagasság 2,50 m / 6,50 m, a megengedett 
legnagyobb értéket technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 20 m-
rel meghaladhatja 
df)legkisebb előkert a kialakult állapothoz igazodjon 
dg)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
dh)legkisebb hátsókert a kialakult állapothoz igazodjon 
di)zöldfelületi mutató min. 40% 
dj)19 
dk)Az építési telkek növényesítése szaktervező által készített kertépítészeti 
terv alapján történhet.  
dl)A belső zöldfelületek legalább 50%-át őshonos, vagy honos fafajokkal 
fásítani kell. Az öshonos és honos fafajok felsorolását a 3. számú függelék 

                                                           
14 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
15 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
16 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
17 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
18 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
19 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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tartalmazza. 
dm)Az építési telkek telekhatárai mellett legalább 10 m szélességű, 
háromszintes növényállomány, amennyiben a kialakult épületállomány ezt 
nem teszi lehetővé, legalább 1 sor védőfásítás telepítendő és tartandó fenn. 
dn)A fapótlás szabályait a 3. számú függelék tartalmazza. 
do)A növényesítést a külön jogszabály szerinti határidőre el kell végezni. 
 

e)A „Khu” jelű különleges terület hulladékgazdálkodási célra – szennyvíz lerakó 
 

ea)legkisebb telekterület 1500 m2 
eb)beépítési mód szabadon álló  
ec)legnagyobb beépítettség 10% 
ed)legkisebb / legnagyobb építménymagasság 2,00 m / 4,50 m  
ee)legkisebb előkert 0 m 
ef)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
eg)legkisebb hátsókert 0 m 
eh)zöldfelületi mutató min. 70% 
ei)20 
ej)Az építési telkek növényesítése szaktervező által készített kertépítészeti 
terv alapján történhet.  
ek)A belső zöldfelületek legalább 50%-át őshonos, vagy honos fafajokkal 
fásítani kell. Az öshonos és honos fafajok felsorolását a 3. számú függelék 
tartalmazza. 
el)Az építési telkek telekhatárai mellett legalább 10 m szélességű, 
háromszintes növényállomány telepítendő és tartandó fenn. 
em)A fapótlás szabályait a 3. számú függelék tartalmazza. 
en)A növényesítést a külön jogszabály szerinti határidőre el kell végezni. 

 
13. Közlekedési és közműterület 

 
15.§(1)A közúti közlekedési területek („Köu-„) 

 
a)A közúti hálózat elemeinek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
b)Közlekedési terület fásítása 

ba)A 16 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább 
egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a 
nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni. Az előírás kül- és belterületre 
egyaránt vonatkozik. 
bb)Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során helyben 
honos fajokat (ld. 3. számú függelék) kell alkalmazni.  
bc)Utcai fasor a 3. számú függelék figyelembevételével telepíthető.  
bd)Személygépkocsi parkolók kizárólag fás-cserjés zöldsávokkal tagolt 
kialakításban létesíthetők. A parkolók az OTÉK előírásai szerint fásítandók. 

 
(2)Közmű létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírások 
 

a)A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK 
előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell 
venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell.  
b)A meglévő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 
energiaellátás (villamosenergia ellátás, hő- és gázellátás), valamint a távközlés 
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági 

                                                           
20 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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övezetei számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől 
eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági 
övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.  
c)Bármilyen okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani, 
funkció nélküli vezeték nem hagyható meg. Használaton kívüli légvezeték (villamos, 
távközlési) a használat megszűnését követő 8 napon belül elbontandó. 
d)Új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a 
meglévő közművek szükséges rekonstrukciójáról az út kezelőjének gondoskodni kell. 
e)A járulékos közműlétesítmények (transzformátor, gáznyomáscsökkentő, hőközpont, 
stb.) elhelyezésénél a faluképi megjelenítésre, a környezetvédelmi és esztétikai 
követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani. 

 
(3)Nem vonalas jellegű közmű- (pl. szennyvíz-átemelő, vízmű kút, gázfogadó állomás, 
transzformátorállomás stb.), vagy közlekedési létesítmény (pl. autóbusz megálló) az illetékes 
szakhatóságok beleegyező véleménye alapján, a külön jogszabályokban rögzített 
védőtávolságok betartása mellett bárhol elhelyezhető, azok számára a technológiai 
előírásoknak megfelelő, az adott építési övezeti, és övezeti előírásokban rögzített legkisebb 
telekterületnél kisebb telek is kialakítható. 

 
14. Zöldterület - Z 

 
16.§(1)A település zöldterületei az állandóan növényzettel fedett közterületek (közparkok). 
 
(2)A közparkok területére vonatkozó általános előírások: 

 
a)Területrendezés, növényfelújítás előnevelt faanyaggal történhet. 
b)21 
c)Az öntözés lehetőségét biztosítani kell. 
d)22 

 
(3)Építési szabályok 

 
a)A „Z-1” jelű övezetben az OTÉK 27.§ szerinti építmények helyezhetők el a 
következő feltételek betartásával: 

aa)legalább 800 m2 telekterület 
ab)2%, de legfeljebb 300 m2 beépített alapterület legfeljebb 3 épületben 
elhelyezve 
ac)legfeljebb 4,0 m építménymagasság 

b)A „Z-2” jelű övezetbe a fásítandó közparkok területe tartozik. Az övezetben épület 
nem építhető. 

 
 
(4)A meglévő közparkok felújítása, valamint a tervezett közparkok kialakítása, a 
növényállomány kiválasztása tervezői jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész által 
készített tervek alapján végezhető. 
 
(5)A telepítendő növényállomány kiválasztásakor az allergén fajok alkalmazását kerülni kell. 

 
15. Erdőterület - E 

 

                                                           
21 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
22 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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17.§ (1) A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági 
rendeltetésű – „Eg” és védelmi rendeltetésű (védett természeti területen 
természetvédelmi rendeltetésű) – „Ev-1” (védett), „Ev-2” (védő) jelű  erdők. 
 
(2)Építési lehetőségek gazdasági rendeltetésű erdőterületen 
 
 
A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK 
szerinti területen és beépítettséggel helyezhető el a következő előírások szerint: 
 

a)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő 
megközelítése köz-, vagy magánútról, a fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb 
szállásjellegű épület elhelyezése esetén ezen túlmenően a vízellátás 
közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget 
biztosító helyi ellátással, valamint a villamosenergia ellátás a használatbavétel idejére 
biztosított legyen. 
b)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közműpótló 
létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki. 
c)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti 
oldal- és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni. 
d)23 
e)Gazdasági épület kialakításának feltételei: 

ea) 24 
eb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m 

f)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának 
feltételei: 

fa)legnagyobb építménymagasság 5,0 m 
fb)25 
 

Tájképvédelmi területen található erdőben csak az erdő- és vadgazdálkodást szolgáló 
épületek helyezhetők el a természeti értékek sérelme nélkül. 
 
(3)Építési lehetőségek védelmi rendeltetésű (Ev) erdőterületen 
 

a)Védő erdőben építmény nem helyezhető el. 
b)Védett erdőben épületet elhelyezni nem szabad. Épületnek nem minősülő építmény 
csak a fő funkcióhoz köthető funkcióval, természetvédelmi, vagy vadgazdálkodási 
céllal helyezhető el a külön jogszabályban rögzítettek szerint. 

 
(4)A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévő 
erdőtömbök lehetőség szerint a jövőben is megtartandók.  
 
(5)Vízparti sávban (állandó vízfolyás medertengelyétől számított 50-50 m-en belül) 
elhelyezkedő gazdasági rendeltetésű erdőben a körzeti erdőterv előírásainak betartása 
mellett törekedni kell a folyamatos erdőborítás biztosítására. 

 
 

16. Mezőgazdasági terület 

                                                           
23 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
24 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
25 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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18.§(1)A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része, 
ahol az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el  
 
(2)Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés, 
fás mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók. 
 
(3)A telekalakítás, területhasználat és művelés során a meglévő vízelvezető rendszerek 
szakszerű fenntartására ügyelni kell. 

 
17. Kertes mezőgazdasági terület - Mk 

 
19.§ (1)Telekalakítási előírások 

 
a)Az övezetben beépíthető földrészletek területe legalább 720 m2, szélessége 
legalább 12 m.  
b)Újonnan kialakítható telek legalább 1000 m2, és legalább 18 m széles legyen. 
 

(2)Az építés feltételei  
 
a)az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról biztosított 
legyen 
b)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások  
Lakóépület építése esetén a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő 
közművek kiépítését kell biztosítani: 

ba)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
bb)közüzemi ivóvíz szolgáltatás, vagy a közegészségügyi hatóság által igazolt 
vízminőséget biztosító helyi ellátás 
bc)egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító 
berendezés) 

 
(3)Építési előírások 

 
a)legnagyobb beépítettség OTÉK szerint  
b)beépítési mód szabadonálló  
c)legkisebb előkert kialakult beépítésnél az utcaképhez illeszkedjen, ennek híján a 
megközelítő út tengelyétől számított 10 m  
d)legkisebb oldalkert OTÉK szerint 
e)legkisebb hátsókert 6 m 
f) 26 
g)Gazdasági épületre vonatkozó előírások: 

ga)Az épület 27legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, ezen belül a lejtő felőli 
homlokzat magassága legfeljebb 4,0 m lehet. 
gb) 28 
gc) 29 

h)Lakóépületre vonatkozó előírások: 

                                                           
26 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
27 a „földszintes,” szövegrészt hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ 

(1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. október 16.  
28 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
29 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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ha)Az épület legfeljebb 5,0 m lejtő felőli homlokzatmagasságú lehet. 
hb) 30 
hc) 31 

 
(3)Kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki. 
 
(4)A területen meglévő szőlő és gyümölcsültetvények megtartandók. 

 
 

18. Általános mezőgazdasági terület - Má 
 
 
20.§(1)Telekalakítási előírások 
 

a)legkisebb telekterület 600 m232 
b)legkisebb telekszélesség 4 m33 

 
(2)Az építés feltételei  

 
a)az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról biztosított 
legyen 
b)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások  
Lakóépület építése esetén a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő 
közművek kiépítését kell biztosítani: 

ba)közüzemi villamos energiaszolgáltatás 
bb)közüzemi ivóvíz szolgáltatás, vagy a közegészségügyi hatóság által igazolt 
vízminőséget biztosító helyi ellátás 
bc)egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító 
berendezés) 

 
(3)Az „Má” jelű övezetben az ingatlan művelési ágához köthető funkciójú építmények 
építhetők a következő előírások szerint: 

 
a)legnagyobb beépítettség OTÉK szerint  
b)beépítési mód szabadonálló  
c)legkisebb előkert 10 m  
d)legkisebb oldalkert 10 m 
e)legkisebb hátsókert 10 m 
f) 34 
g)Gazdasági épületre vonatkozó előírások: 

ga) 35 
gb)a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,50 m, ezt az értéket 
technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 20 m-rel meghaladhatja. 

h)Lakóépületre vonatkozó előírások: 
ha)megengedett legnagyobb építménymagasság 5,00 m 

                                                           
30 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
31 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
32 módosította: 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelet 2.§   
33 módosította: 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelet 2.§   
34 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
35 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
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hb) 36 
 
(4)Az „Má-k” jelű övezet – ökológiai szempontból korlátozott területhasználat 
 

a)Az övezetbe az országos ökológiai hálózat területén található általános 
mezőgazdasági területek tartoznak.  
b)Az övezetben építmény elhelyezésekor elsődlegesen a vonatkozó külön 
jogszabály(ok)ban rögzített előírásokat kell betartani, amennyiben ott telekalakítási és 
építési előírás nincs, építmény a (2) bekezdés a) és b) pontja figyelembevételével 
építhető. 

 
(5)Az „Má-b” jelű övezet  
 

a)Az övezetbe a belterületi általános mezőgazdasági területek tartoznak.  
b)Az övezetben építmény nem építhető. 

 
(6)Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának 
feltételei: 
 

a)Birtokközpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK, valamint a (2) 
és (3) bekezdés előírásai szerint alakítható ki. 
b)A birtokközpont határai mentén kertépítész szaktervező által kiválasztott, őshonos, 
vagy honos fajokból (ld. 3. számú függelék) álló, legalább 10 m széles többszintes 
növényállomány telepítendő és tartandó fenn. A telkek belső növényesítése 
szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A belső zöldfelületek 
legalább 50%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell. 

 
19. Vízgazdálkodási terület - V 

 
21.§ (1) A „V” jelű terület a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére 
szolgál (vízfolyások, árkok, vízmű területek). 
 
(2) A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az 
övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények 
helyezhetők el.  
 
(3) A „V-2” jelű övezetbe a település területén található vízmű területek tartoznak. A 
területen az elsődleges funkciót kiszolgáló létesítmények építményei (pl. szivattyúház, stb.) 
helyezhetők el a következő előírások betartásával: 

 
a)oldalhatáron álló beépítési mód 
b)legfeljebb 5% beépítettség  
c)legfeljebb 4,0 m építménymagasság 
d) 37 
e)legalább 0 m-es elő-, és hátsókert, OTÉK szerinti oldalkert 

 
(4)A „V-3” jelű övezetbe a település területén található tavak területe tartozik. 
 
A területen a vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével vízkárelhárítási, valamint az 
elsődleges funkciót kiszolgáló létesítmények építményei helyezhetők el a következő 

                                                           
36 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
37 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 
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előírások betartásával: 
 

a)szabadonálló beépítési mód 
b)tavanként legfeljebb 1 épület építhető 
c)a megengedett legnagyobb beépítettség 3%, de legfeljebb 80 m2  
d)földszintes épület építhető legfeljebb 4,0 m építménymagassággal 
e) 38 
f) 39 
g)10 m-es elő-, oldal- és hátsókert 
h) legfeljebb 8,5 m épületszélesség 
i)terepszint alatti építmény nem építhető 

 
20. Természetközeli terület - Tk 

 
22.§(1)Természetközeli területek a település mocsár művelési ágú földrészletei. 
 
(2)Természetközeli területen épületet elhelyezni nem szabad. 

 
21. Különleges beépítésre nem szánt terület - Kk 

 
23.§(1)A „Kk-ká” jelű övezet – kálvária 
 

a)A kialakult telek megtartandó. 
b)A kialakult beépítettség megtartandó. 
c)A folyamatos karbantartásról a mindenkori tulajdonosnak gondoskodnia kell. 
 

(2)A „Kk-re” jelű övezet – rekreációs terület (sport és szabadidő park) 
 
a)beépítési mód szabadonálló 
b)legnagyobb beépítettség 2% 
c)legnagyobb építménymagasság 6,50 m 

 
(3)A „Kk-b” jelű övezetbe a településen korábban anyagnyerőhelyként működő területek 
tartoznak. A területen építmény nem helyezhető el. 
 
(4)A „Kk-sz” jelű övezet szélerőmű park telepítésére 

 
a)Az övezetben csak a fő funkcióhoz kapcsolható funkciójú építmények helyezhetők 
el a külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárás lefolytatását követően.  
b)A máscélú hasznosítással nem érintett területrészek mezőgazdasági művelését 
továbbra is fenn kell tartani. 
c)Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki. 

 
lll. FEJEZET 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

22. Kulturális örökségvédelem 
 

24.§ (1) Műemlékek védelmére vonatkozó előírások 
 

                                                           
38 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 

október 16.  
39 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 
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a)A település országos műemléki védelem alatt álló értékeit és azok műemléki 
környezetébe tartozó ingatlanokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
b)A melléklet szerinti védett épületeket és azok műemléki környezetét a SZT tünteti 
fel. 
c)A műemlékek és műemléki környezetük esetében a kulturális örökség védelméről 
szóló törvény szerint kell eljárni. 

 
(2)  40    
 
(3)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások 
 

a)A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek 
listáját a 2. számú melléklet tartalmazza, az érintett területeket a SZT határolja le. 
b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a 
hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni. 

 
23. Az élővilág, a táj és a természet védelme  

 
25.§(1)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok 
megóvása érdekében:  

 
a)Mindennemű területhasználatot, területhasználat változtatást, beavatkozást 
(telekalakítás, agrár művelés, művelési ág váltás, művelésbe vonás, terület 
helyreállítás, más célú hasznosítás, termelésből kivonás, telek beépítés) a táj 
természeti adottságainak, természeti és művi érték elemeinek, esztétikai 
jellemzőinek, karakterének (összegezve: tájpotenciál szintjének) megőrzésével, 
lehetséges növelésével kell végezni. 
b)Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas 
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek 
hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj, a 
településkép jellegéhez illő rendezéséről. 

 
(2)A település országos ökológiai hálózathoz tartozó területeinek listáját a 3.sz. melléklet 
tartalmazza és a SZT tünteti fel. Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területen (itt 
magterület, pufferterület és ökológiai folyosó) az Országos Területrendezési Tervben, 
valamint a természetvédelmi törvényben előírtak szerint kell eljárni. Az országos ökológiai 
hálózaton belüli védettségi kategóriák a következők: 
 

a)Védett természeti területen (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) a kezelési tervben 
előírtak szerint kell eljárni. 
b)A NATURA 2000 hálózathoz tartozó területeken az Élőhelyvédelmi és 
Madárvédelmi Irányelvet alapul véve a NATURA 2000 hálózatra vonatkozó általános 
területi előírásokat kell betartani. 
c)Kiemelten fontos érzékeny természeti területen a külön jogszabályban rögzítettek 
szerint kell eljárni. 
 

(3)Tájképvédelmi területen törekedni kell a kialakult tájhasználat,  telekstruktúra, a 
hagyományos beépítési módok megőrzésére. Új épület építése esetén a tájba illesztésre 
fokozottan figyelni kell. 

 
(4)Fa és cserje a település területén a 3. számú függelékben rögzített előírások betartásával 
telepíthető. 

                                                           
40 hatályon kívül helyezte az 5 /2018. (X.1.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdése. Hatálybalépés: 2018. 
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(5)Építés miatt kivágásra kerülő fát pótolni kell. A fapótlás módját a 3. számú függelék 
figyelembevételével kell meghatározni. 

 
 
 

24. A környezet védelme 
 (a vonatkozó jogszabályok felsorolását a 4. számú függelék tartalmazza) 

 
26.§(1)Általános követelmények 
 

a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek 
tervezett használati módját lehetetlenné teszik.  
b)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési 
mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 
szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a 
környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a 
szakhatóságok előírása szerint. 
c)Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező 
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a 
meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások 
megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
d)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása rendeltetési 
mód-változás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a 
vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani. 
e)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a 
közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető 
hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek 
megvalósításáig szakszerű közműpótló (pl. zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése 
kötelező. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények 
teljesíthetősége esetén az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel 
rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítésének és használatbavételének 
kivételével vízjogi engedély alapján történhet.  
f)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden 
telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első 
fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek 
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.  
g)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek 
értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be 
kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani 
kell.  
h)A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat 
érvényesíteni kell.  
i)Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy 
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel 
való terhelése.  
j)Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési 
eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.  
k)A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény 
technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. 

 
(2)Környezetterhelési határértékek 
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a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél 
teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-
védelmi előírásokat, valamint határértékeket.  
b)Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék 
esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be 
kell tartani.  
c)A földtani közeg és a felszín alatti víz-szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges   határértékeket be kell tartani. 
d)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve 
üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési 
határértéket a zajtól védendő területeken.  
e)Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság 
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve 
műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek 
teljesülését.  
f)Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 
eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket 
érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe 
vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség 
esetén előírni.  
g)Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát 
biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal 
szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja 
meg az előírt határértékeket.  

 
(3)Speciális eljárási szabályok 
 

a)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.  
b)Németkér a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint 
érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek 
minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a 
felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési 
engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján – történhet  
c)Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
d)Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni.  
e)A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek 
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a 
szakhatóságok előírásai szerint.  
f)Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos 
érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket 
meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.  
g)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi 
létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság 
előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni. 
h)A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése 
érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes 
mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.  
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i)A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti 
volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők 
állattartó létesítmények. 
j)A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes 
hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek 
esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, 
ártalmatlanításáról.  
 

25. Tűzvédelmi rendelkezések 
 
27.§A tervezőnek – az épületek közötti tűz átterjedésének megakadályozása érdekében – az 
épületek közötti tűztávolságot és az épületek épületszerkezeteinek megfelelőségét a külön 
jogszabályban rögzítettek szerint kell értékelnie. Az értékelés alapján kell meghatározni az 
épületek közötti tűztávolságot és az épületek épületszerkezeteit. 

 
26. Ásványvagyon gazdálkodási követelmények 

 
28.§Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes 
építési tevékenységek, vízrendezés) a külön jogszabályban előírtak szerint végezhető. 

 
27. Egyes sajátos jogintézményekre vonatkozó előírások 

 
29.§E rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él: 
 
(1)Elővásárlási jog 
Az önkormányzat közérdekből elővásárlási jogot jegyeztet be az 5. számú mellékletben 
felsorolt, és a szabályozási terven lehatárolt ingatlanok területére, ezen ingatlanokat érintő 
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében. 
 
(2)Településrendezési kötelezések  
 

a)Beépítési kötelezettség  
Az önkormányzat külön képviselő-testületi határozatban a tervszerű 
telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb 
kialakítása érdekében a 2. számú függelékben felsorolt ingatlanok területére, az ott 
leírt időtartamon belüli beépítési kötelezettséget állapít meg. 
b)Beültetési kötelezettség  
Az önkormányzat külön képviselő-testületi határozatban a közérdekű 
környezetalakítás céljából a 2. sz. függelékben felsorolt ingatlanok területére az 
övezeti előírásokban meghatározott módon és telekrészen a külön jogszabályban 
rögzített határidőre elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő. 
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lV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
30.§(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő 30. napon 
lép hatályba, egyidejűleg az 5/2000.(Vll.1.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti. 
 
(2)A 13. §, a 23. § (4) bekezdés és a 8. számú melléklet a szélerőmű park elhelyezését 
lehetővé tévő területrendezési hatósági engedély jogerőre emelkedésének napján lép 
hatályba, egyidejűleg a 7. számú melléklet hatályát veszti. 
 
(3)E rendelet előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben – ügyfél kérelmére a 
folyamatban lévő ügyekben - kell alkalmazni. 
 
(4)41 Akácot ültetni beépítésre szánt területen a telekhatártól legalább 4 méterre lehet. 
 
 
 
 
 

                                                           
41 beiktatta: 6/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályba lép: 2016. május 1.  

  

……………………… 
Horváthné Gál Erika 

polgármester 
 

……………………….. 
Dr. Nagy Attila 

jegyző 

 
 

  
 

 

Kihirdetve. 
 
………………..……… 
Dr. Nagy Attila jegyző  
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1.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK 

ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 
 
1. ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK 
 
Római katolikus templom – Szabadság utca 39. (404 hrsz.) – Törzsszám: M 4169 

 
2. MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBE TARTOZÓ INGATLANOK 

 
403, 405/1, 405/2, 223, 224 hrsz., valamint a 400/1 hrsz. közterület (Szabadság utca) 
szabályozási terven jelölt része 

 
 

2.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
RÉGÉSZETI VÉDELEM 

 
NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY ÉS KÖRNYEZETE  
 
1. Németkér – Szluha-telek II. 
A lelőhely megjelölése: római kori telep. 
Hrsz.: 0137, 0138, 0135, 0133, 0132, 0142/1, 0143, 0131/3, 079 
 
2. Németkér – Szluha-telek 
A lelőhely megjelölése: törökkori telep. 
Hrsz.: 0126/2-6 
 
3. Németkér – Hard - Közlegelő-dűlő 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori kisvár. 
Hrsz.: 070 
 
4. Németkér – Hard – Teleki-dűlő 
A lelőhely megjelölése: római kori telep. 
Hrsz.: 062/26, 062/22, 062/19, 062/18, 062/15, 062/7, 062/6, 062/4, 062/2, 062/3, 062/14, 
062/17, 062/16, 062/20, 062/21, 062/24, 063, 061, 060/2, 056/2, 060/1, 055, 054/4, 054/3, 
054/2, 054/10, 051/5, 053, 054/11, 052/1, 052/2, 052/16, 052/5, 052/10, 052/11, 052/7, 
052/9, 052/15, 044, 045/3-5 
 
5. Németkér – Vaskapu 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas temető. 
Hrsz.: 0106/3, 0177/13, 0175 
 
6. Németkér – Hard – Akó-berki-dűlő I. 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas temető. 
Hrsz.: 0189/3-6 
 
7. Németkér – Hard - Akó-berki-dűlő II. 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep. 
Hrsz.: 0189/1-6, 0189/7, 0195  
 
8. Németkér – Magyalos-puszta 
A lelőhely megjelölése: avar temető. 
Hrsz.: 0213, 0201/1-3, 0212, 0211/1, 0210, 0200/14, 0200/15, 0222, 0297/9, 0297/3, 0297/2, 
0297/17-22 
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9. Németkér – Hosszú-dűlő 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú és jellegű jelenségek. 
Hrsz.: 0315/19-22, 0328/1-3 
 
10. Németkér – Csiszár-völgy 
A lelőhely megjelölése: római kori telep. 
Hrsz.: 0338/5-6 
 
11. Németkér – Velman-tanya 
A lelőhely megjelölése: neolitikus telep; késő vaskori telep. 
Hrsz.: 0410/1, 0418/11 
 
12. Németkér – Fekete-tó 
A lelőhely megjelölése: középkori település. 
Hrsz.: 0495, 0494 
 
13. Németkér – Látóhegy, Kerihkipl 
A lelőhely megjelölése: középkori település, templom és temető. 
Hrsz.: 0489, 0484/1 
 

 
3.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK 
 
1.Magterület 
Lehatárolás a szabályozási terven a DDNPI adatszolgáltatása alapján 
 
2.Ökológiai folyosó 
Lehatárolás a szabályozási terven a DDNPI adatszolgáltatása alapján 

 
3.Pufferterület 
Lehatárolás a szabályozási terven a DDNPI adatszolgáltatása alapján 
 
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET – Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet 
 

05-08, 010-012, 013/a-b, 014-017, 018/a-b, 019-021, 022/a-b, 025, 026/a-b, 028, 
030/6, 067/1, 067/5, 067/6 b, 068/a-b, 069, 070/a-g, 071, 072, 0156/1 g-l, 0156/2, 
0229/2-4, 0231/a-b, 0231/d-k, 0231/m, 0233/17, 0233/22 a-c, 0237/b-g, 0242/a-b, 
0243, 0246/d-f, 0246/h, 0248/c-h, 0250, 0251/a-b, 0254, 0256/a-b, 0256/d-h, 
0450/a-c, 0451, 0461-0465, 0466/a-c, 0467, 0468/a-c, 0469, 0470, 0471/a-b, 
0472/a-h, 0475, 0476, 0481, 0482/a-k, 0483, 0484/1 a-n, 0484/2, 0486, 0489/a-l, 
0490, 0491, 0493/1-2, 0494/a-c, 0495/a-g, 0496/a-m, 0500-0502, 0503/a-n, 0504, 
0505 
 

A fenti területekből fokozott védelem alatt álló területek a következők: 
 
022/b, 026/b, 028, 067/4 a-b, 0450/a-c, 0482/a-k, 0483, 0484/1 a, 0484/1 c, 0484/1 f-
ből 112 J, 0484/1 g, 0484/1 j, 0484/1 m, 0484/1 r, 0489/f, 0489/h, 0489/k-l, 0494/c, 
0495/b, 0495/g-ből 33 C, 33 D, 0496/c-ből 43 B, 43 C, 44 A, 44 B, 0496/d-g, 0496/h-
ból 44 C, 44 D, 45 A, 46 A, 0503/b-ből 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 B, 40 B, 41 A, 
0503/d, 0503/f-ből 25 A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 0503/g, 0503/h-ból 20 F, 21 D, 
0503/j, 0503/k-ból 22 B, 22 C, 22 D, 23 D, 0503/l-n, 0504, 0505-ből 10 B, 11 A, 11 B, 
12 A, 13 B 
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NATURA 2000 HÁLÓZAT TERÜLETE 
 
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 
 
a Közép-mezőföldi löszvölgyek részeként (HUDD 20020): 

0229/1a, 0229/2, 0229/3, 0229/4, 0231/2a, 0231/2b, 0231/2d, 0231/2f, 0231/2g, 
0231/2k, 0231/2m, 0231/3, 0233/17, 0237/57b, 0237/57d, 0242, 0243, 0246/1, 
0246/2, 0246/3, 0248/6b, 0248/6c, 0248/6f, 0248/6g, 0250, 0251, 0253, 0254, 
0256/1a, 0256/1b, 0256/1d, 0256/1f, 0256/1g, 0256/1h 

 
a Tengelici homokvidék részeként (HUDD 20040): 

05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 
025, 026, 028, 029, 042, 049/1, 049/2, 051/1b, 062/28, 066/1, 066/2, 067/1, 067/3, 
067/5, 067/6, 068, 069, 070, 071, 072, 0442/7b, 0450a, 0455/1, 0455/2, 0456, 
0457/1, 0457/2, 0458, 0459/1, 0459/2, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 
0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472a, 0472b, 0475, 0476, 0481, 0482, 0483, 
0484/1, 0488/1, 0489, 0490, 0493/2f, 0494, 0495, 0496, 0500, 0501, 0502, 0503, 
0504, 0505a, 0505b, 0505c, 0505d 

 
KIEMELTEN FONTOS ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLET  - TERVEZETT 

 
Sárrét és térsége - kód: 15006 

 
 

4.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
A TELEPÜLÉS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ELEMEI 

 

 A. B. C. 

 Út Közlekedési 
terület övezeti 

jele 

Közlekedési 
terület 

szélessége 

1. 6231. j. út  KÖu-1 meglévő 
(16-25 m) 

2. 6229. j. út  KÖu-1 30 m 

3. Németkér – Bikács 
közötti út  

KÖu-2 
 

meglévő 
(16-18 m) 

4. Németkér – Alap 
közötti út  

KÖu-2 
 

meglévő 
(14-18 m) 

5. Mezőgazdasági és 
zártkerti utak 
Szélesítés esetén 

KÖu-2 meglévő 
(4-12 m) 

min. 10,0 m 

6. 6231. és 6229. j. 
utak belterületi 
szakaszai 
(Szabadság utca, 
Széchenyi utca) 

KÖu-3 meglévő 
(16-24 m) 

 
 

7. Meglévő kiszolgáló 
utak  

KÖu-4 
 

meglévő 
(4-14) m 
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5.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL TERHELT INGATLANOK 

 
615/1, 534, 565/1 hrsz. nagytávú lakóterület fejlesztés feltárási lehetőségeinek biztosítása 
céljára 

 
6.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 

SAJÁT CÉLRA SZOLGÁLÓ HASZONÁLLATOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

 
1. Haszonállatnak minősül minden olyan állat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés 
céljára tartanak, illetve tenyésztenek. 
 
2. Haszonállatok csoportosítása: 
 

a)nagy haszonállat: ló,szarvasmarha, szamár, póniló, öszvér, bivaly 
b)haszonállat: juh, kecske, sertés 
c)kis haszonállat: nyúl, baromfi (liba, kacsa, tyúkféle, pulyka, galamb stb.), prémes 
állat (nutria, pézsma, stb.) 

 
3. Saját célra szolgáló haszonállatok száma:  
 

a)nagy haszonállat: legfeljebb 5 db 
b)haszonállat: legfeljebb 20 db 
c)kis haszonállat: legfeljebb 200 db 

 
4. Az állattartásra szolgáló építmény elhelyezésére és kialakítására vonatkozó előírások 

 
a)Az építményeket úgy kell elhelyezni és használni, hogy az ingatlanon, és a 
szomszédos ingatlanon álló építmények rendeltetésszerű használatát ne 
akadályozzák, azok állagát ne veszélyeztessék, a környezetre káros hatást ne 
fejtsenek ki. 
b)Állattartó építménynek a telekhatáron, vagy attól számított 3 m-en belül álló 
homlokzatán nyílás nem létesíthető. 
c)A trágyatároló az állattartó épülettel egységben épülhet zárt, fedett, 
szivárgásmentes, szigetelt kivitelben. 
d)védőtávolságok 

 
 A. B. C. D. 

  Melléképület, -építmény 
védőtávolsága 

Trágya- és 
trágyalétároló 
védőtávolsága nagy haszonállat  kis haszonállat 

tartására szolgáló építmény esetén 

1. Lakó- és utcai épülettől 10 m 6 m 15 m 

2. Ásott kúttól 15 m 10 m 15 m 

3. Fúrt kúttól 5 m 5 m 10 m 

4. Csatlakozó vízvezetéktől 2 m 1 m 5 m 

5. Vízvezetéktől, kerti csaptól 3 m - 10 m 

6. Közterületi telekhatártól 
közterületre merőleges 
tengelyű telek esetén 

20 m 20 m 20 m 

7. Közterületi telekhatártól 
közterülettel párhuzamos 
tengelyű telek esetén 

15 m 15 m 15 m 
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7.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
V-1 SZABÁLYOZÁSI TERV 

 
8.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 

V-1-SZ SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

9.számú melléklet a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
V-2 SZABÁLYOZÁSI TERV 

 
 

1.számú függelék a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség 
 
1. Ady Endre u. 19.  hrsz.: 254, 255, 256 lakóépület (tájház) és utcai kerítés 
2. Ady Endre u. 22.  hrsz.: 274  lakóépület 
3. Ady Endre u. 42.  hrsz.: 239  lakóépület és utcai kerítés 
4. Ady Endre u. 52.  hrsz.: 228  lakóépület 

 
5. Hunyadi u. 17.  hrsz.: 102  lakóépület 

 
6. Kolozsvári u. 11.  hrsz.: 984  lakóépület 
7. Kolozsvári u. 14.   hrsz.: 940  utcai kerítés 

 
8. Petőfi Sándor u. 1. hrsz.: 714  óvoda (volt iskola, majd vadászház) 

 
9. Rákóczi u. 1.  hrsz.: 220  plébánia 
10. Rákóczi u. 3.  hrsz.: 219  üzlet és lakóépület 
11. Rákóczi u. 20.  hrsz.: 27  lakóépület 
12. Rákóczi u. 51.  hrsz.: 193  lakóépület 
13. Rákóczi u. 53.  hrsz.: 192  lakóépület és utcai kerítés 
14. Rákóczi u. 55.  hrsz.: 191  lakóépület 
15. Rákóczi u. 58.  hrsz.: 48  lakóépület és utcai kerítés 
16. Rákóczi u.   hrsz.:181  kőkereszt 

 
17. Szabadság u. 13.  hrsz.: 1056  lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés 
18. Szabadság u. 22.  hrsz.: 221/1  üzletek 
19. Szabadság u. 24.  hrsz.: 222  üzletek (volt bölcsőde) 
20. Szabadság u. 27.  hrsz.: 409  általános iskola 
21. Szabadság u. 42.  hrsz.: 393  lakóépület 
22. Szabadság u. 44.  hrsz.: 392  lakóépület 
23. Szabadság u. 48.  hrsz.: 390  lakóépület 
24. Szabadság u. temető hrsz.: 403  régi sírkövek, kőkereszt, utcai kerítés

  
25. Szabadság u.   hrsz.: 1047/9  hősi emlékmű 
26. Szabadság u.   hrsz.: 1066  kőkereszt 
27. Szabadság u.  hrsz.: 1065/2  kőkereszt 

 
28. Széchenyi u. 18.  hrsz.: 419  Staub Ferenc Emlékház (volt lakóépület),  

utcai kerítés 
29. Széchenyi u. 49.  hrsz.: 1003/1  laképület 
30. Széchenyi u. 51.  hrsz.: 1002  laképület és utcai kerítés 
31. Széchenyi u. 53.  hrsz.: 1001  laképület és kőkereszt 
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32. Széchenyi u. 75.  hrsz.: 922  laképület 
33. Széchenyi u. 125.  hrsz.: 889  laképület 
34. Széchenyi u. 129.  hrsz.: 883  laképület 

 
 

35. Vörösmarty u. 36.  hrsz.: 677  Beanett panzió (volt iskola) 
36. Vörösmarty u.   hrsz.: 662  Mária szobor 

 
37. Kálvária   hrsz.: 302  kápolna, kálvária, kőkeresztek, kerítés 

 
38. Külterület    hrsz.: 0105/36  Fülöp-Heim kúria 
39. Külterület    hrsz.: 0389/1  Pünkösti-major, kúria 

 
40. Külterület   hrsz.: 0383 előtt  kőkereszt  
41. Külterület   hrsz.: 0349/6 előtt kőkereszt  
 

 
2.számú függelék a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK 
 
1. BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK 
 
1.1 Az önkormányzat által értékesített építési telkek 

 
2. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK 
 
2.1 Minden új építéssel érintett, gazdasági területen fekvő ingatlan 
2.2 Mezőgazdasági üzemi terület 
2.3 Birtokközpont, valamint a hozzá tartozó kiegészítő központ területe 

 
 

3.számú függelék a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
ÜLTETÉSI ÉS FAPÓTLÁSI SZABÁLYOK, 

ŐSHONOS ÉS HONOS FAFAJOK 
 

1. Beépítésre szánt területen a telekhatárok és a növények között: 
 
1.1 Szőlő, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (élősövény) 
esetében 1,0 m 
1.2 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje, valamint bármilyen fa esetében 
2,0 m 
 
2. Beépítésre nem szánt területen a telekhatárok és a növények között: 
 
2.1 gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte (egres), ribiszke-, 
josta- és málnabokor, valamint 1,0 m-nél magasabbra nem növő dísz- vagy védelmi szerepű 
cserje (élősövény) esetében 0,8 m 
2.2 minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott 
körtefa, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növő dísz- vagy védelmi szerepű cserje 
(élősövény) és – a c) pontban nem szereplő – fa esetében 2,0 m 
2.3 kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalanyra oltott alma- és körtefa esetében 4,0 m 
2.4 3,0 m-nél magasabbra növő dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élősövény), továbbá dió- 
és gesztenyefa, valamint 5,0 m-nél magasabbra növő fa esetében 5,0 m 
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3. Közút területén az építési területük határai és a növények között, a fentiektől eltérően: 
 
3.1 cserjék és 3,0 m-nél magasabbra nem növő fák esetében 1,5 m 
3.2 3,0 m-nél magasabbra növő fák esetében 2,5 m 
4. Fapótlás szabályai 

 
4.1 A település területén mellmagasságban 15 cm törzsátmérőt elérő, vagy meghaladó  fa 
kivágása – a gyümölcsfa kivételével – csak engedéllyel történhet. 
4.2 A kivágott fát pótolni kell. 
4.3 Fapótlásként annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege a 
kivágott fák törzsátmérőjének összegét legalább 20%-al meghaladja. 
4.4 A törzsátmérőt a terepszinttől számított 1 m magasságban kell mérni és számítani. 
4.5 A fapótlási kötelezettséget legalább 3cs törzsátmérőjű fákkal kell teljesíteni. 
 
5. Őshonos és honos fafajok 

 
5.1Őshonos fajok: csertölgy (Quercus cerris), kocsányos tölgy, (Quercus robur), 
kocsánytalan tölgy (Quercus petrea), tatárjuhar (Acer tatarica), kőris (Fraxinus sp.), szil 
(Ulmus sp.), stb. 
5.2Honos fajok: kislevelű hárs (Tilia cordata), berkenye (Sorbus sp.), gyertyán (Ostria 
carpinifolia), dió (Juglans nigra).  Vízpartra, vízközelbe, inkább ligetes telepítésre: fehér nyár 
(Populus alba), éger (Alnus sp.), fűz, stb. 

 
 

4.számú függelék a 7/2010.(X.1.) Önkormányzati rendelethez 
A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

 
(1) Általános követelmények 
 

a) A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza. 

b) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a 
telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg. 

c) Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza 
meg.  

d) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó követelményeket a 147/2010.(lV.29.) 
Korm.rendelet, valamint a 30/2008.(XII.31.) KvVM rendelet határozza meg. 

e) A felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) 
Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel 
módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító 
létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 
Kormányrendelet szerint kell eljárni. A 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 3.§ (12) 
alapján az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező 
szennyvízkezelő berendezés létesítéséhez és használatbavételéhez nem kell vízjogi 
engedély. 
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f) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell 
eljárni. 

g) A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint 
a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza. 

h) A követelményeket a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 
feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza. 

i) Az előírásokat jelenleg a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) 
Korm. rendelet 5.§-a tartalmazza. 

j) A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 
2. sz. melléklete szerint kell elvégezni. 

k) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe 
vételével. 

 
(2) Környezetterhelési határértékek 
 

a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a 
levegő védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) 
Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell 
alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és 
berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. 
(IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges 
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik. 

b) Az élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék 
esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a 
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) 
Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet határozza meg. 

c) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei. 

d) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve 
üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési 
határértéket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték 
megállapításának az alapja. 

e) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi 
viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés 
esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

f) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi 
viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés 
esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

g) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát 
biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal 
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szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési 
határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete 
tartalmazza.  

 
(3) Speciális eljárási szabályok 
 

a) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg. 

b) A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen 
és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a 
többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 
7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
előírásai szerint történhet.  

c) Erdőterületeket érintő beruházásokra az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVll. törvény és a végrehajtására kiadott 
153/2009.(Xl.13.) FVM rendelet előírásai vonatkoznak. 

d) Az előírásokat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg. Figyelembe veendő továbbá a 
talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008.(Vll.18.) FVM 
rendelet. 

e) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek 
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése és engedélyezése a 
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet. 

f)     Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. 
rendelet és az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának 
feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján 
korlátozó intézkedéseket érvényesíthet.  

g) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi 
létesítmények esetében az engedélyezéseket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 
szerint kell lefolytatni. 

h) Nitrátérzékeny területeken be kell tartani a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a 
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésével szembeni védeleméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 
előírásait.  

i) A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben 
és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó 
létesítmények.  

j)    A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése 
során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a 
hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A 
hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 
tartalmazza. 

k) Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

 


