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sÁly xözsÉc öruronruÁruyzarn
12l2006.IX1.30./Kt. számú

RENDELETE
Helyi ÉpítésiSzabályzat

sÁly KöZSÉG önkormányzatának

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
1990,
LXV. törvény 16.§,(1) bekezdésébenkapott
módosított
évi
többször
szóló,
felhatalmazás alapján, valamint az építettkörnyezet alakításáról és védelmérőlszóló
többször módosított 1997. évi DfiVlll, törvény .6 §.-ában foglaltakra az építéshelyi
rendjének biztosítására megalkotja a Helyi ÉpítésiSzabályzatról (HÉSZ) szóló
rendeletét az alábbiak szerint:

A rendelet hatálya
1,§

(1)A rendelet területi hatálya kiterjed

SÁlY község közigazgatásí

területére.

(2)^ rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más
építményt(a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni,felújítani,
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre
hatósági engedélyt adni az általános érvényűelőírások mellett csak és kizárólag e
rendelet és ahozzátartoző Szabályozási Terv együttes alkalmazásával szabad.
(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintő minden természetes és jogi személyre
nézve kötelező előírásokat tartalmaz, A rendeletben foglalt kötelező előírásoktól
eltérni csak a HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításával lehet,

2.§
(1)A beépítésreszánt területre (belterületre) - a vonatkozó tervlapokon (SZ-1 , SZ-2)
jelölt - kötelező szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat:
-

a közterület és egyéb terület-felhasználási egységek határvonala,
építésihatárvonal,
az eltérő terü let-fel használás i egységek hatá rvona lai,
a terület-felhasználási kategóriák, a területfelhasználási besorolás, övezeti
besorolás,
a legnagyobb beépítettségmértéke,
a megengedett építménymagasság,
a minimális telekméret,
a kötelező beépítésivonal,
a környezetvédelmi előírások,
korlátozások.
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(2)Az (1) bekezdésben felsorolt kötelező szabályozási elemek a település egésze
szempontjából a legfontosabb elemek, ezért azok módosítása megváltoztatása csak
a Szabályozási Terv módosításával történhet.

3.§
(1)A beépítésrenem szánt területre (külterületre) - a vonatkozó tervlapon jelölt
kötelező szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat:

-

a szabályozási vonalakat,
a terület-felhasználási egységek határát,
a terület-felhasználási egységeken belüli övezetek határát,
a terület-felhasználási egység, illetve övezet jelét,
a terület-felhasználási egységekben, illetve övezetekben elóírt beépíthető
legkisebb fóld részlet nagyságát,
- a terület-felhasználási egységekben, ílletve övezetekben kialakítható legkisebb

-

föld részlet területét,
- a belterület bővítéshatárát.

(2\Az (1) bekezdésben felsorolt szabályozási elemek csak
m ód os

ítás áv al v áltoztath ató k, letve szü ntethető k meg
i l

a Szabályozási

Terv

.

4.§

A kötelezó erejű elemek módosítására vonatkozőan irányadó a területrendezési
,tervek készítéséről,egyeztetéséről, módosításáról és karbantartásáról az épített
környezet alakításáról és védelmérőlszóló többször
törvény,

módosított 1997. évi LXXV|ll. sz.

l, Fejezet

Az építésiengedólyezés általános szabályai

5.§
(1)Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építésminősége
(övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés(és telekalakítás
is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.
(2)Azokon a beépítésreszánt területeken, melyeken az építésfeltételei (például
terület előkészítésvagy közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési
engedély nem adható, elvi építésiengedély esetében az építésiengedély feltételeit a
határozatban közölni kell.
(3)A műemléki védelem, a műemléki környezet és a helyi értékvédelemterületén,
valamint a Különleges területeken tervezési tevékenységet É-1,É-2,vagy E-3
jogosultsággal rendelkező építészmérnökvégezhet. Az e területekre benyújtott

é

SÁLY község településrendezési terve

20

építésiengedélyezési tervek előzetes területi főépítésziegyeztetése és jóváhagyása
szükséges.
(4)Minden beépítésreszánt területen az építmények,önálló rendeltetési egységek,
területek rendeltetésszerű használatához a 25311997. (Xll. 20.) Korm. rendelet 42 §ában meghatározott mértékűjárműtárolót, várakozó (parkoló) helyet és rendszeres
teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.

(5)A műemléki környezet területén és az ott helyi egyedi védelemben részesülő
épületek esetében - a vonatkoző országos érvényűés e rendelet által megszabott
előírásokon túlmenően - az elsőfokú építésügyihatóság engedélye szükséges:

a) az

épület homlokzati felületképzésétés tetőhéjazatát érintő bármely
felújítási,homlokzatszínezési, helyreállítási, bővítési, korszerűsítési,
bontási vagy az épület jellegét és megjelenését bármilyen módon érintő
egyéb munkálatok végzéséhez;

b) az épület homlokzatán bármilyen

hírdető/reklámberendezés,

képzőművészeti alkotás, cég- és címtábla elhelyezéséhez.

(6.)Az (5) bekezdés a) pontja szerinti munkálatok engedélyezési dokumentációjának
tartalmaznia kell:
aváltoztatás előtti állapot homlokzatralzát (M=1:100)
a változtatással érintett egész homlokzat tervét - színváltoztatás esetén
színezett homlokzati tervet (M=1 :100)
az újonnan elhelyezésre kerülő nyílászárő szerkezeti részlettervét

(M=1:20)
- aváltoztatás elótti állapot és a változtatás műszaki leírását
Az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak engedélyezési beadványának
tartalmaznia kell:
- az épület érintett homlokzati tervét (a rajtalévő már engedélyezett
reklámok/feli ratok feltü ntetésével)
- a reklám/felirat színezeft rajzát, vagy fotóját;
- a reklámhordoző szerkezetét bemutató tervet.
;

(7) SÁLY területén, közterületen szobor, emlékmű, díszkútvagy más képző- és
iparművészeti alkotás elhelyezéséhez, felújításához, eltávolításához az építésügyi
hatóság engedélye szükséges, A beadványnak tartalmaznia kell az alkotásról
készítettfotót és az elhelyezés/felújításmódjának részletes leírását, illetve a
műalkotás környezetére készítetttervet (díszburkolat, növénytelepítésstb,),
A telkek beépítésénekfeltételei
6.§

Az egyes építésiövezetekben előírt közműellátottság megléte az építésfeltétele.
(2)
egyes építésiövezetekben építésiengedélyt kiadni - a gáz és a zárl rendszerű
^z
kivételével - csak a teljes közműhálózat kiépítése,vagy az
csapadékvíz-elvezetés
azokat pótló berendezések megléte esetén lehet.
(1)
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(3)A tervezett foldmunkák előtt szükséges a terv által érintett (még beépítetlen)
nagyobb összefüggő területek régészetilelőhelyeinek topográfiai meghatározása, a

veszélyeztetett régészetilelőhelyek feltárása, azok anyagának megfelelő
elhelyezése

(4)A felszínmozgásos területeken biztosítani kell, hogy a csapadékon kívül más víz
ne jusson a területre, illetőleg az rendezetten kerüljön elvezetésre. Növényzet
telepítésévelis elő kell segíteni a stabilizálódást, A területen építésikorlátozás áll
fenn, e területeken más egyedi épületeket, szakhatóság által engedélyezett
feloldásáig- elhelyezni nem lehet. A tilalom kizárólag a terület egészérekiható
mozgásmérés-sorozat alapján készített,részletes területi környezetföldtani
elemzést is tartalmaző - geotechnikai és állékonysági szakvéleményalapján
oldható fel.
(5)Egyéb előírások a felszínmozgásos területekre

.
.
o
.
o

3 m szintkülönbséget meghaladó földtöme gmozgatás nem engedélyezhető,
és nem végezhető,
rendezett felszíni vízelvezetést kell létesíteni a koncentrált vízbeszivárgások

megakadályozására,
?íTl€ílílyiben a közhálózati csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva, akkor a
csapadékvizet is ciszternába kell gyűjteni, és azt a terület egyenletes
locsolására kell használni,
víznyomócsöveket védőcsőbe kell helyezni, és ellenőrző aknákat kell
építeni, valam int a csőcsatlakozásokat flexibilisen kel l megoldan i,
í]eITl alkalmazható sü lyedés re, s ü lyed éskü lön bség re érzékeny
épületszerkezet.
l

l

,(7)Az alápincézett területeken a jelenlegi terepszint 40 cmt meghaladó
megvá ltoztatása ép ítésie ngedélyköteles tevéke nység.

A szabályozási tervek egyes jeleinek értelmezése/rajzi mellékletnek
megfele!ően/

7.§
(í}Tervezett szabályozási vonal: ahol a közterületet és nem közterületet elválasztó
vonal nem egyezik meg az alaptérképiállapottal.
(2)Építésivonal:
ahol nincs jelölve,
kialakult helyzethez igazod ik
új kiópítésű területen aholjelölve van,
ottazépítésivonal, és a szabályozási vonal közötti előkertet is kötelezően elő kell
írni
a jelölt szakaszokon az utcai telekhatár, ahol a homlokzatsík részlet hátrahúzása
által kizárt te rü etet ne m ke l közhasznál atra átad n i,
l

l
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az

szabályozási vonal és az építésivonal közötti kötelező
jelölve,
ott a kialakult állapot szerint az építménymindkót oldalán
távolság, ahol nincs
kialakult 3-3 előkert átlaga szerint állapítandó meg.

Elő-és oldaIkertben önálló épület nem építhető.

Oldalhatáron állő építménytelekhatárra épült homlokzatán nyílászáró nem
jeleníthető meg. Tűzfalon a meglévő ablak, nyílászárő befalazásáról gondoskodni
kell.

(4)A kialakult állapot miatt az építményekközötti távolság 4 m-re csökkentendő, ez
esetben az építménymagasság sem lehet 4 m- nél több,

Az előkertben csak park, parkoló helyezhető el,
(5)Építésihatárvonal
a., oldalhatárnál: az OTÉK 35, §, szerint
b., közbülső határvon al,, az oTÉK 31, §. (4) szerint
c., hátsó határvonal

ahol jelölve van, a célszerű területhasználatot és a zavaró áthatás mérséklését
szolgálja. Mögötte építmény,trágyatároló sem létesíthető:
ahol nincs jelölve: azOTEK35 §. szerint

(6)Építésihely

A (4) (S)pontban meghatározott területen belül a HÉSZ-Uen meghatározott
telekhányadig helyezhetők el építményekúgy, hogy védőtávolságaik a szomszédos
telkekre nem nyúlhatnak át.

(7)A nagy tömb-belsők kezelésének feltételei
-az építésihely hátsó vonalának megtartása, azígy kialakuló tömb belsők
rendezési terv módosítás során töfténő feltárása

A közigazg atás
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8.§
(1)A település közigazgatási területe beépítésreszánt

területből áll.

és beépítésrenem

szánt

(2)A beépítésreszánt területek a település központi és egyéb belterületéhez, a
beépítésrenem szánt területek pedig a település külterületéhez tartoznak.

(3)A beépítésreszánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (övezetekre)
tagozódnak:

a§ALY község te}epül*srendezési terv*
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a.)Iakó övezetek
faI

usias lakóterü letek övezetei

Lf-1
Lf-z
Lf-3

-

Falusias aprótelkes lakóövezet
Falusias szalagtelkes lakóövezet
Falusias kertes lakóövezet

b,)telepü !ésközpont vegyes terület övezetei

Vt_1

Településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgáló kis telkes alövezet
-Vt-z Településközpont vegyes terület, jellemzően alapfokú intézmények
elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet
-

c.)gazdaság i terü letek övezetei
- Gip ipari gazdasági terület övezete
- Gksz kereskedelmi szolgáltatói övezet
- Gip-M agroipari terület
d.)kü lön leges terü letek övezetei
szabadidő park
temető
turisztikai célúövezet
- Kmád Mozgásjavító Általános lskola és Diákotthon övezete
pincés terület övezete
-

Ksz
Kt
-ktu
Kpi

, (4)A beépítésrenem szánt terület
tagozódik:

a

következő terület-felhasználási egységekre

a.) közlekedési és közműterület
-

köu

közúti közlekedési terület

b.) zöldterület
-

z

zöldterület

c.) erdőterület
-

Evk
Evt

környezetvédelmi célúerdő
természetvédelmicélúerdő

d.) mezógazdasági rendeltetésű terület
-

Má-l

_

Má_lx általános

általános mezőgazdasági övezet szántó művelésű terület intenzív
használattal

mezőgazdasági övezet szántó művelésű terület intenzív
használattal - birtoktest -létesítési
tilalommal

,€
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Má-Ö

Mk
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általános mezőgazdasági övezet gyep, legelő területek

-

extenzív
használattal
áftalános mezőgazdasági övezet az Ökológiaihálőzatterületén belül,
kertgazdálkodásra szolgáló terület és szőlőültetvények területek

e.) egyéb rendeltetésű területek
-

V-1 patakok, árkok, vízmosások

-Y-2tározók, tavak
-

V-3 hordalékfogó gátak

- y -4

vizmű területek és vízbeszerzésiterületek

-

v-5 mocsarak és vízállásos területek

-

V-6 árvédelmi töltések

9.§
(1)A belterületi határ módosításáról és kitűzésérőla belterületi szabályozási terv
a vonatkozó és érvénybenlévő rendeletekben és
utasításokban fog laltak figyelem be vételével.

alapján kell gondoskodni,

(2)A belterületbe kerülő területek rendeltetését, övezeti besorolását a belterületi
,szabályozási terv határozza meg. A belterületbe vonandó területek bevonása a
konkrét építésiigények szerint, szakaszosan is végrehajtható, A belterületbe
vonásról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

(3)Belterületbe vonandó területeket a külterületi településszerkezeti terv tartalmazza.

,

*'"
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ll. Fejezet

Beépítésreszánt terü letek
Az egyes terü let-fel haszná lás i egységekre vonatkoző előírások
Telekalakítás
10.§
(1)Azon övezetek területén, ahol a Szabályozási Terv telekalakítási terv készítését
írja eló, a telekalakítás és az építésiengedély kiadásának feltétele a telekalakítási
terv elkészítése.

(2)Ha a telekalakítási terv készítésesorán a kialakítandó telkek bármelyike nem
közelíthető meg a Szabályozási terv szerint kialakított közterületről, akkor
-amennyiben magánút kialakíth,ató, azt a telekalakítási tervben kell megoldani,
-amennyiben közterület kialakítása vagy módosítása (bővítés, megszüntetés, szűkítés)válik szükségessé,a Szabályozási Tervet módosítani kell.
(3)Övezet, építésiövezet határa csak telek, építésitelek határa mentén lehet, ezérl
telekalakítás (telekegyesítés) nem engedélyezhető úgy, hogy egy telekre két övezet
előírásai legyenek érvényesek,
(4)A település belterületén új nyúlványos telek nem alakítható ki,

(5)Az övezetekben több telek összevonásával - az övezeti elóírásoknak megfelelően
-egységesen beépíthető építésitelek kialakítható.
(6)A telekalakítás szabályai

:

Az OTÉKlll. fejezetében foglaltak és a 85/2000. (X|.08.) FVM rendelet szerint kell
eljárni,

Általános e|őírások
11.§
(1)A település közigazgatási területén a már meglévó, kialakult beépítésfenntartható

(állagmegóvás, felújítás engedélyezhető),
előírásainak betartásával végezhető,

de új építésimunka csak a HÉSZ

(2)Építésiengedély kiadásánál figyelembe kell venni

a

szabályozási terven

feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozoll, a szakhatóságok által
megszabott védőterületet, védőtávolságot, védősávot,

(3)Az előkertek mélységéta környezetben kialakult beépítésnekmegfelelően kell
meghatározni. Az új építésiövezetté váló területeken, vagy ha az adott telek
környezetében nincs kialakult beépítés,az előkert mélységelegalább 5 m,

sALy község telepü!ásrendezési terve
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()Az

oldal- és hátsókertek kialakítására az OTÉK vonatkozó előírásai a mértékadók
minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettől eltérő értékeket nem határoz meg.

(5)A jelenlegi terület-felhasználásában megváltozó, beépítésreszánt területeken
építésiengedély csak a teljes közmű (gáz kivételével), burkolt út és a terület
vízrendezésénekmeg létekor ad ható,
engedélyt kiadni
(6)Homlokvonali kerítéslétesítésére
lehet..
szerint
előírásai
vonatkozó
HÉszkerítésekre

-Tömör

kerítés:utcafronton,

az

az OTÉK44. §-ának és a

utcával párhuzamos gerincű beépítésnél

létesíthető. Anyaga falazott, formatizált beton, vagy fa lehet.
Gazdasági területeknélfeleljen meg a sajátos biztonsági elvárásoknak is.
-Egyéb helyen: max. 90 cm magas tömör lábazaton áttört kerítés,

(7)A település területén állattartó építményépítésiengedélyezési e\árásánál az
állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait be kelltartani.

(8)Lakótelkeken

csak magáncélú és -tulajdonú vezeték nélküli hírközlési

létesítmények(antennaoszlopok) helyezhetők el,

(9)Az alábbiakban felsorolt területeken átjátszó antennát és annak tartószerkezetét
nem szabad elhelyezni:
-m űem léken és a hozzá tarlozó
-m űemléki környezet területén,

,

telekterületen,

-helyi értékvédelmi területen,
-lakóépülettől 50 méteren belül,

Kia!akult állapot

12.§
(1)A telekalakítás szempontjából kialakult állapot esetén új telket alakítani:

kialakult tömbben: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri az övezetben
előírt legkisebb telekméretet
tömbbelső feltárás esetén: akkor szabad, ha az újabb telkek területe eléri a telek
előírt legkisebb területét, Ebben az esetben a visszamaradó (illetve beépített)
telek területe el kell, hogy érje az övezeti előírásoknak megfelelően beépíthető
legkisebb telekterületet.
kialakult telekméret: a ténylegesen meglévő telekméret. A telek megosztására
csak a tömbben kialakult átlagos telekterületnek megfelelően kerülhet sor.
(2)Kialakult telektömbben a legnagyobb építmény,illetve építménymagasságesetén

max.50 cm eltéréslehet
(3)Új magas-tető 35 foknál kisebb hajlásszögű nem lehet.
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általános előírásai
13.§

(1)A területen fő funkcióként elsősorban lakóépületek helyezhetők el, valamint
-termelő kertgazdasági építmény,

-a terület ellatását szolgáló üzleti, kereskedelmi, vendéglátó épület, 500

m2

beépítettszi ntterü letig
-kézmúipari építmény,500 m2 beépítettszintterületig
-igazgatási, egyházi, művelődési és nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális
épület, 500 m2 beépítettszintterületig
-szolgáltató és szállás épületek 500 m' beépitett szintterületig
-sportlétesítmény1 ha-ig
-üzemanyagtöltő kivételesen sem helyezhető el
-nem zavaró hatású egyéb üzleti építmény

(2)Kiegészítő mellékfunkcióknál az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
-Ha a főfunkcióval egybeépülve egy tömeget képez, az építményés tetőgerinc
magasságra vonatkoző előírásokat kell betartani, de a főfunkció építmény
magasságát nem lépheti túl,
-Különálló kiegészítő mellékfunkció építménymagassága 3,5 m lehet,
(3)Egy lakótelken több főfunkció építménye(főépület) nem építhető.
(Legfeljebb két lakás helyezhető el egy épületben)
(4)

,

Különálló kiszolgáló melléképítményelhelyezésének szabályai

:

távolság betartandó,
-Oldalhatáron álló beépítésesetén állattartó melléképítménytfeltétlenül, egyéb
építményta hátsó kertben a főfunkció ópítménye mögött kell elhelyezni arra a
telekhatárra, ahol a főfunkció építményeáll. Ettől eltérni csak abban az esetben
lehet, ha a főfunkció építményenem közvetlenül a telekhatárra került,
-Szabadon álló beépítésnélaz építménymögött a hátsó kertben, a szomszédos
telken lévő épületek közt előírt legkisebb távolság betartásával lehetséges.
-Az épületek közötti

(5)Alattartó építményutcafrontra, előkertbe nem épülhet, ÁllattartO kiegészítő
funkciójú melléklétesítményekesetén mellékletben szereplő védótávolságokat is be
kell tartani,

(6)Kisüzemi állattartás létesítményeicsak környezetvédelmi és közegészségügyi
előírások alapján a falusias lakóövezet telkein helyezhető el.
(7)Nagyüzemi állattartás létesítményeibelterületen nem helyezhetők el.
(8)A helyi értékvédelemrekijelölt területen a lakóépület tetőfedése kerámia anyagú
cserép lehet. A harsány színű, településképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása
nem engedhető meg.
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(9)Az övezetekre vonaíkoző áítaíános követeíményeket az egyes övezeíekhez
csato lt táblázatok tartalm azzák,
(1

0) A,,kismélységű" telkek beépítése:

A 25,0 m mélységetel nem érő kisméretű telkek esetében, a telek beépítésére
vonatkozó általános és egyedi övezeti elóírásoktól eltérő szabályokat is be kell
tartani.

Kisméretű teleknek az a építésitelek minősül, melynek építésioldalon mért
mélysége (feltéve, hogy a szemközti telekhatártól max. 5 m-el rövidebb) a 25,0
métert nem éri el. Amennyiben a szemközti telekoldal hosszától való eltérés5 m -nél
nagyobb, a két oldal átlagának értékétkell figyelembe venni. A ,,kisméretű" telkekre
vonatkozó speciális előírásokat kell a fenti értéknélvalamivel nagyobb mélységű
azon telkekre is alkalmazni, melyeket a szabályozási terv, az egységes
szabályozásra törekvés érdekében,külön ebbe a kategóriába sorol.
A,,kisméretű" telkekre vonatkozó külön előírások.
ca) Ha a kisméretű telek vége nem a szomszédos telek építésioldalához csatlakozik,
hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építésihely a hátsó telekhatárhoz
csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig ki lehet építeni,vagy ha a
szomszédos telken már épület található, minimum 3 m távolságot kell tartani,

cb) Ha a kisméretű telek vége a szomszédos telek építésioldalához csatlakozik, az
övezetben előírt tűztávolság jelenti a betartandó hátsó kert méretét.

Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen előírások szerinti
,,kisméretű" teleknek minősül, a hátsó telekhatárra kerülő épületet tűzfallal kell a
szomszéd os telekhatárhoz csatlakoztatn i.

14.§
(1)^z övezetbe azok a lakótömbök tartoznak, amelyekben
többsége megfelel a l, sz. táblázatban előírtaknak,

a

(2)Az alábbi funkcionális övezetek kerültek kijelölésre
Lf-1 APRÓ (SZABÁLYTALAN) TELKES FALUslAs LAKÓÖVEZET
Lf-2 SZALAGTELKES FALUslAs LAKÓövezer
Lf_3 FALUSIAS KERTES LAKÓöVEZET

telkek túlnyomó

SÁlV
l.

knxg6n
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rÁelÁznr
Az építésitelek
Övezeti
jele

Beépítésének
módja

Legkisebb
területe*
m2

Epítményének- Legkisebb
Legnagyobb
legnagyobb
zöldfelület
beépítettsége**
magassága
mértéke
o/o
m

o/o

Lf-1

o

550

30

(K) 4,5

40

Lt-2

o

800

30

(K) 4,5

4o

Lf-3

o

700

30

4,5

40

Minimális telekszélesség
Lf-1 esetében 16 m, Lf-2 esetében 14 m, Lf-3 esetében 16 m
(3)Tetótér beépítésmegengedhető, de önálló lakrész kialakítása tetőtérben nem
alakítható ki.
20 m-nél szélesebb telek esetén szintén az oldalhatáron álló építésihelyen belül az
építményszabadonállóan is elhelyezhető.
:

(4) Lakó funkció esetén a minimális teleknagyság kétszeresétmeghaladó

telekhányad a beépítési%- náI nem vehető számításba,

(5)A takóépület legfeljebb kétlakásos lehet, de legfeljebb két rendeltetési egység

helyezhető el, két lakás, vagy két rendeltetési egység elhelyezése esetén a minimális
teleknagyság további 150 m2 teleknövekménnyel egészítendó ki.

(6) A főfunkció építményenem lehet alacsonyabb
kivéve csűr építmény,

a

melléKunkció építménynél,

(7)A telekhasználat belső határvonalai
Lakó- és qazdasáoi udvar határvonala

-

Az utcaitelekhatártól számított 10,0 méteren belül nem lakó funkciójú
önálló épület nem helyezhető el.
Az utcaitelekhatártól számított 10,0 méteren belül épüIet csak a
főépü lette! egybeépítvelétesíthető.
Az állattartó funkciójú épület esetében az állattartó épületre vonatkozó
védőtávolságok betartandók.

Gazdasáqi és kert határvonala
- Pc. utcaitelekhatártól számított 10,0 métertől40,0 méterig terjedő terület
a gazd aság i tevékenységek számára kijelölt zőna.
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A nem lakó funkciójú épületek a kötelező oldalkerti méretek betartása

mellett az építésiterületen belül szabadon elhelyezhetők, Oldalhatárra
épület csak a főépülettel megegyező telekhatárra épülhet.
Az utcai telekhatártól számított 40,0 méteren túl a telekrészen legfeljebb
csűr építhető,

(8)Az állattartás céllára szolgáló épületek és építményeklétesítését
az állattartási
rend elete szabály ozza.
(9)A falusias lakóterületek építésitelkein a telek beépítettterületébe beszámított
módon az alábbi épületek helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően:

-

jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb,) tároló
nyári konyha, mosókonyha, szárító
egyéb tárolóépítmények(tüzelőanyag- és egyéb tároló,
szerszámoskamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta stb.),
az állattartás céllára szolgáló épületek és építmények,ahol ezt az
övezeti szabályozás és az állattarlási rendelet lehetővé teszi,
kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet,
a falusi turizmushoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi,
kereskedelm i, szolgáltató, szá láshely-szolgáltató fu n kciók),
- hőtermelést szolgáló épület (kazánház).
( 1 0) Környezetvédelmi besorolások
-levegőminőség: általános levegőtisztaság védelmi övezet
-zajvédelmi és rezgésvédelmibesorolás falusias lakóterület
-Közművesítés: részleges
l

.(11)A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg.
csatornahálőzat kiépítéseesetén ahálőzatra való rákötés kötelező.
Lf- L (Lator környéki övezetekre vonatkozó külön előírások
a lakó épületekre vonatkozó szabályok:

A

szennyvíz

):

Lábazatképzésnél:
Kő, műkő, vagy egyéb igényes természetes anyag használható fel,
Falfelület képzésnél:
Vakolt, fehér, vagy pasztellszínek; ríkító, erős színek nem alkalmazhatók
Falburkolat kialakításánál
Kő, műkő mészhomok tégla tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi hagyományos
díszítőmotívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek felhasználásával
történhet,
:

Homlokzat arány rendszer kialakításánál:

A

hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület
arány, valamint a homlokzat és a tető felépítményarány kerüljön kialakításra.

O romfa l fa

lazottan, letve deszkázotta n is megje len íthető.
i l

§ALY község települásrendezési terve

31

Tetószerkezet kia lakításá ná
tetőidom általában utcára merőleges, hajlított ház esetén utcával párhuzamos
összetett. Tető hajlásszög 35-45fok
Lapostető nem építhető.
l :

A

Tetőfedésre hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem
alkalmazható,

A tető

felületen álló tetőablak nem építhető, legfeljebb fekvő tetőablak egyedileg,
helyezhető el.
sorolva
vagy
Műanyag előtető nem építhető,

Vegyes terület övezetei
15.§

(1)A vegyes terület lakó, kereskedelmi, szolgáltató és a települési infrastruktúra
alapfokú el látást b iztosító ntézményrendszerénekel helyezéséreszolgá l.
i

(2)A vegyes terület funkcionális övezetei a következók

-Vt-1 Településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek elhelyezésére
szolgáló kis telkes alövezet

-Vt-2 Településközpont vegyes terület, jellemzően alapfokú és középfokú
i

ntézményi épü let

el

helyezéséreszolgáló nagyte lkes alövezet

Telepü lésközpont vegyes terü let övezeteinek

általános előírásai

í6,§
(1)A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épületek, valamint sportlétesítményekelhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően
nincsenek zavarő hatással a lakófunkcióra.

(2)A telep ü lésközpont vegyes terü leten el helyezhető
-lakóépület
-igazgatási épület
-kereskedelmi, szolgáltató, vendég látó, szálláshely szolgáltató épület
-egyéb közösség i szórakoztató épü let
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-sportépítmény1 ha-ig
-parkolóház, üzemanyagtöltő kivételesen sem engedhető meg.
:
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(3)A településközpont vegyes területen

az OTÉK31. § (2) bekezdésben előírtak

figyelem bevételévelkivételesen e helyezhető
-nem zavarő hatású egyéb gazdasági építmény
-termelő kertészeti építmény
:

l

(4)A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és
garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító
járművek számára.

(5)A műemlékileg védett, a műemléki környezet és a helyi értékvédelmiterületen
belül csak E-1, E-2, E-3 tervezői jogosultsággal rendelkező építésztervezhet. Új
beépítésekesetén - a látványvédelem érdekében- a beépítéstés annak mértékét,a
megengedett legnagyobb építménymagasság értékét,illetve az épitészetikialakítást
az ezekre vonatkozó e|őzetes elvi építésiengedélyezési tervben kell tisztázni. Az elvi
engedély kiadásának feltétele, hogy a tervet a műemléki szakhatósággal egyeztetni
kell és a területi főépítésznekjóvá kell hagyni.
Vt
A településközpont vegyes terület funkcionális övezetei
17.§

(1)Az övezetbe azok

többsége megfelel

az

legfontosabb előírásai

a

telektömbök tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó
ll.sz, táblázatban előírtaknak. A terület építésiövezeteinek

:

, -A

kialakult beépítésűterületeken az új és az átépülő házak esetében az
utcaképbe illesztést az engedélyezésiterv készítésekora szomszédos 3-3
épületet feltüntető, legalább M=1:200 utcakép készítésével, vagy fotókkal kell

bemutatni, Hézagosan zártsorú beépítésa műemlékileg védett környezeten kívül
megengedhető.

-A minimális teleknagyságot intézményekelhelyezésénélaz ágazati szabványok
és a technológiaitervek szabják meg. (pl. oktatási intézményekminimális telke)
-Meglévő, kialakult, 10-14 m szélességközötti lakótelkek beépítése,illetve
azokon lévő épületek átépítéseengedélyezhető. A kialakult beépítésrevaló
tekintettel az oldalkert minimális mérete a 14 m-nél kisebb szélességű telkek
esetében 4 m-re csökkenthető, de ez esetben az építménymagasság csak max,
4,0 m lehet.

-Közterület felőli telekhatáron maximum 1 ,2 m magas, áttört kerítéslétesítése
engedélyezhető.

-Az intézményekhez az OTÉK szerinti, előírt gépjármű várakozóhelyeket telken
belül kell biztosítani, amennyiben a Helyi Parkolási Rendelet az ettől való eltérési
lehetőséget nem biztosítja. A teljes településközpont vegyes területre vonatkozó
parkolómérleg számításba a közterületen létesíthető parkolóhelyeket is be kell
számítani.
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sugárzott hírközlés tornyainak létesítése,valamint

lemezházas trafó és építettgáznyomás szabályozó elhelyezése.

(2)Egyéb előírások:

-levegőminőség: általános levegőtisztaság védelmi övezet
-za1- és rezgésvédelmi besorolás: kisvárosi lakóterület
-közművesítés: teljes körű
(3)A településközpont vegyes terület övezetei lehetnek

TELEpÜlÉsxözPoNT VEGYES TERÜLETJELLEMZóEru lnxÓÉpÜlerrx
ELHELYEZÉSÉnESZOLGÁLÓ XlS TELKES ALÖVEZET

Vt_1

-vt-z TELEPULEsKozPoNT VEGYES TERULET, JELLEMZoEN ALAP, VAGY
xözÉpr oxú rurÉzru Éruv Épü ler ELH E LyEzÉs Éne szo LGÁLó
t

NAGYTELKES ALOVEZET
ll.

sz. tÁatÁzat
Az építésitelek

övezeti
jele

Beépítésének
módja

o

Vt_1

vt-2

oldalhatáron
álló

sz

szabadonálló

Legkisebb
területe*
m2

Epítményének- Legkisebb
Legnagyobb
legnagyobb
zöldfelület
beépítettsége**
magassága
mértéke
%

m***

o/o

550

30

4,5

40

800(T)

40

4,5-6,5

,t5

(4)A beépítésimód lakóépület elhelyezése esetén az illeszkedés szabályai alapján,
intézményi funkció elhelyezése esetén pedig készítendő beépítésiterv szerint
állapítandó meg.
- * lakó funkció esetén a minimális teleknagyság kétszeresétmeghaladó telekhányad

a beépítésio/o-nál nem vehető számításba,
- az épitménymagasság nagyobbik értékelakófunkciójú építményesetén
saroktelken megengedhető, amennyiben az városépítészetihangsúly pont,
**(T)

Technológiai terwel és beépítésitervvel igazolandó értékoktatási építmények
esetében.
***az

építménymagasság templomtoronyra nem vonatkozik

5 m-lakóépü letekre vonatkoző érlék
6,5 m intézményiépületekre vonatkozó érték
4,
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Gazdasági területek övezetei
18.§

(1)A gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ipari tevékenységet
b

iztosító ntézményrendszerénekel helyezéséreszolgá
i

l,

(2)A gazdasági terület lehet:

Gksz -Kereskedelmi, szolgáltató terület, elsősorban nem jelentős zavarő

hatású
gazdasági tevékenységicélúépületek elhelyezésére szolgál.
Gip -Egyéb ipari terület, dominánsan ipari épület elhelyezéséreszolgáló alövezet
véd őterü letet igénylő építményekel helyezésére
Gip-M -Mezőgazdasági, agroipari terüólet

(3)Gksz ÉpÍrÉsl
övezer KEREsKEDELMI, szoLGÁLTATÓ

cÉlnn

a ) funkciók: azOTÉK 19. §. l2t3l-ban megRevezettek helyezhetők e| a következő
megkötésekkel:

-lakások szálláshely jelleggel is kialakíthatók

-sport, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület csak ,,főrendeltetésű
tevé ke nys

éghez ka pcso

lt

f u n

kci óké nt" étes íthető.
l

b.) A településképi megjelenítés feltételei:

az építésivonalra (előkertbe) építészetilegnem kialakított építmények(nyitott
vasvázas szín, hevenyészve bekerített rakatok, stb,) nem kerülhetnek,

,

Takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, reklámfelület, örökzöld

növényzet.)
a tevékenységhezszükséges toronyszerű építményekutcaképi elemet ne
képezzenek.

A

beépítésmértékeaz egyéb ágazati előírásoknak megfelelő (közlekedés,
rakodás, parkolás, zöld, tűztávolságok, stb.) de max. 50 % lehet. Az építmény
magasság a technológiai, építészetilegrendezett burkolata által meghatározott.

c,)Az övezeten belül önálló rendeltetési egység szolgalmijog igénybevételévelnem
létesíthető.
ll.

ABLAZAT ÍGKSZ
Az építésitelek

Övezeti
jele

Gksz

Beépítésének
módja

Legkisebb
területe*
m2

sz

Szabadon
állő

1

000

Epítményének- Legkisebb
legnagyobb
zöldfelület
beépítettsége**
magassága
mértéke
o/o
Legnagyobb

40

m***

o/o

7,5(T)

25

SÁLY közgéq telepü lésrendezésiterve
A telek minimális szélessége25
*
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m.

T -veljelölt értékektechnológiafüggő

értékek.

(4)A kereskedelmi, szolgáltató területen [Gksz] elsősorban nem jelentős zavaró
hatású gazdasági tevékenységicélúépületek elhelyezésére szolgál.
(5)A TEAOR 1998, ÉUmegfeleltetés alapján a lll. számú tevékenységikörök.
(KERESKEDELEM Ésszol_cÁlrnrÁsoK,,G" kód alatt felsoroltak), kivéve az
alábbi tevékenységeket:
51 .12Alapanyag,üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51 .23 Éloaltat nagykereskedelem
51 .24 Nyers-félkész bőr nagykereskedelem
5 1 5 1 Energiaho rdoző nagykereskedelem
51,52 Fém-, érc, nagykereskedelem
51,54 Vasárú szerelvény nagykereskedelem
51,55 Vegyi árú nagykereskedelem
51.56 Egyéb termelési célútermék nagykereskedelem
51 .57 Hulladék nagykereskedelem
.

(6)Az övezetbe elhelyezhető gazdasági építmények(fő funkciók):
- átrakó építmény,mérlegház
- üzletház
- raktár
- szociális helység építménye
üzemijellegű kutató és szolgáltató építmény
- szolgálati lakó és szállásépületek
- terület ellátó alapfokú intézmény
- termék vezeték
- üzemanyagtöltő
melléképítmények;
- garázs
- kirakat szekrény
- tüzelőanyag tároló
- kazánház
terepszint alatti építmények
(talajmechan ikai szakvélemény alapján)
- süllyesztett rakodó
- mérlegház
- technológiai és üzemelésközbiztonsági célúpincehelyiség

(7)A kereskedelmi szolgáltató területen alapvetően olyan ipari jellegű létesítmények
helyezhetők el , melyek a lakóterülettől védőtávolság betartását nem igénylik, és a
zavarják, (tárolás, raktározás,
szomszédos üzem funkcióját nem
lésgazdálkodás)
telepü
(8)A teljes közművesítettség a technológiáhoztartoző
kialakítása kötelező.

ellátó és biztonsági rendszerek

SALY közság településrendezési terve
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(9)A technológiai tervnek igazolnia kell az övezetre vonatkozó környezetvédelmi
előírások betarthatóságát, miszerint a környezetterhelés a szomszédos telkekre és a
közterületekre

(a)Gip

A

nem terjed át,

ÉpírÉsl
övezet EGvÉBlpARl TEvÉKENysÉGcÉt-lÁnn

funkciók,. az övezetben az OTÉK 20 §, /3/ szerinti tevékenységnem létesíthető.
(,,Védőterületet" igénylő igen, ,,védőtávolságot" igénylő funkciójú építménynem
helyezhető el.)

a.)funkciók: az OTÉK 19. §. t2l3l-ban megnevezettek helyezhetők el a következó
megkötésekkel:
-lakások szálláshe|y jelleggel is kialakíthatók
-sport, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület csak ,,főrendeltetésű
tevé ke nys éghez ka pcso lt f u n kció ké nt" létes íthető.
b.)A telepü lésképimegjelen ítésfeltételei

:

-az építésivonalra (előkertbe) építészetilegnem kialakított építmények(nyitott
vasvázas szín, hevenyészve bekerített rakatok, stb.) nem kerülhetnek.
Takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, reklámfelület, örökzöld növényzet.)
-a tevékenységhezesetleg szükséges toronyszerű építményekutcaképi elemet
ne képezzenek.

A

beépítésmértékeaz egyéb ágazatí előírásoknak megfelelő (közlekedés,
rakodás, parkolás, zöld, tűztávolságok, stb.) de max. 50 % lehet. Az építmény

magasság a technológiai, építészetilegrendezett burkolata által meghatározott.

c.)Az övezeten belül önálló rendeltetési egység szolgalmijog igénybevételévelnem
létesíthető.

d.)A telken belül
oldandó meg.

a parkolás

fásított felszíni parkolóban, vagy az épületen belül

vagy attól 100 m-re lévő új üzemi
létesítményben,telephelyen
-tűz-, robbanás- vagy fertőzésveszéllyeljáró ipari vagy szolgáltató jellegű
tevékenység,
-mérgező gázok keletkezésévelés kibocsátásával járő ipari vagy szolgáltató
jellegű tevékenység,
-veszélyes sugárzással, vegyi- és korróziós hatással járő ipari vagy
szolgáltató jellegű tevékenységnem folytatható,
-50 MWatt-nál nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezés nem telepíthetó,
illetőleg
-ipari és szolgáltató jellegű intézményekbenkeletkezett veszélyes
hulladékok vonatkozó hatályos jogszabályban előírt átmeneti gyűjtőhely,
vagy nyílt vagy szabadtéri hulladékkezelő, -lerakó terület (települési szilárd
és folyékony, radioaktív stb.) nem alakítható ki.

e.)Lakóterülettel közvetlenül határos

SÁlY község telepüiésrendezési terve
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f.)A 3,5 tonnánál nagyobb súlyúgépjárművek számára a lakóterületek övezeti
határától számított 150 m-en belül új önálló parkolóterület, garázs és telephely,
illetve ezek be- és kijárata nem alakítható ki.

g,)Lakóterület telekhatárátől, illetőleg lakóterülethez kapcsolódó közkert, közpark,
fásított köztér határátől számított 50 m-en belül nem szabad létesíteni:
-önálló vagy más rendeltetésű épületben létesülő üzemanyagtöltő állomás
be- és kihajtóját,
-nem zár1 anyagtároló deponiát,
telephely be- és kijáratát,
-veszélyes h u ladék tárolására szolgáló építményt,
l

!V.

TÁBLÁZAT
Az építésitelek

övezeti
Jele

Beépítésének
Módja

Legkisebb
területe*
m2

sz

Gip

1 000
Szabadon
álló
A telek minimális szélessége25 m,

*

T -veljelölt értékektechnológiafüggő

Környezetvédel m i besorolások:
Levegőm nőség i besorolás

Epítményének- Legkisebb
Legnagyobb
legnagyobb
zöldfelület
beépítettsége**
magassága
mértéke
o/o
40

m***

%

7,5(T)

25

értékek(siló, daru pálya)

nos levegőtisztaság-védel m i övezet
Za1- és rezgésvédelmibesorolás, Gazdasági és különleges területi kategória:
Közm űvesítés : teljeskörű
i

: á ltalá

A telek minimális szélessége25 m
*

T -veljelölt értékektechnológiafüggő

értékek(daru pálya, siló)

***A

vedőterületet környezeti hatástanulmány alapján az illetékes szakhatóságok
állapítják meg.

Környezetvédelm i besorolások

Leveg őm inőség i besorolás : általán os levegőtisztaság-védelm i övezet

Z$- és rezgésvédelmibesorolás, Gazdasági és különleges területi kategória:
Közm űvesítés:teljeskörű

Az

ipari gazdasági területre betelepülésre engedélyezhető tevékenységiköröket a
TEÁOR szerint kell meghaIározni, de a betelepülésre nem engedhető tevékenységi
körök a következők:

"4'
SAI-Y
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- akkumulátorgyártás
- ércdúsító
- bányaüzem
- lőporgyártás
- lakk és festékgyártás
- műtrágyagyártás
- atomenergiai létesítmény
- izotóp labor
- veszélyeshulladék égető és feldolgoző üzem

fehérje-feldolgozó üzem
- zsírfeldolgoző üzem
- azbesztgyártás
- cellulózgyártás
- kőolaj és földgáz feldolgozó
- grafitgyártás
- foszgéngyártás
- gyógyszergyártás
- növényvédőszer gyár
- klórgyártás
- kokszoló mű
-

Nem kerülhet az ipari területre je|en esetben:
- vörösiszap tároló
- zagytér
- veszélyes hulladéklerakó
Eseti döntés alapján kerülhet azipari területre jelen esetben
,- téglagyár
- műanyag feldolgozó
- nyomtatott áramkör előállító üzem
- üveggyártó
- nehéz gépjárműjavító

Csak a környezeti határértékeket teljesíteni tudó technológiák fogadhatók
(5)Gip_M_MEzŐGAzDAsÁGl,

AGRo|PARI TERÜLET ÖVEZETE

a

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ipari jellegű tevékenység
számára, amennyiben ahhoz saját termőterület nem tartozik

a,)Az övezet

b,)Az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok)
tarloznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági

gépek, és szállítóeszközök

javítása folyik, nagyüzemi állattartás

vagy

mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari
tevékenység befogadására alkalmas. Elsősorban 1000 m2-nél nagyobb telekigényű
üzemek fogadására kijelölt terület.

A

TEAOR 't998. ÉUmegfeleltetés alapján

helyezhetők el

elsősorban.

,ERDÓGAZDÁLKODÁS ,,A+B'kód

,

a l.

számú tevékenységikörök
(MEZÓGAZDASÁG,VADGAZDÁlxooÁs

továbbá a ll lpar- feldolgozó ipar

tA

feldolgozói

SALY község telepü lésrendezésiterve

tevékenységDA- DB-

DC, DD
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kód alatt felsoroltak ),kivéve az

tevékenységeket:
1 7, 5. konfekcio ná lt texti láru gyá rtása (kivéve : ruházat)

alábbi

c.)funkciók:
,,védőtávolságot" igénylő tevékenységek- szakhatósági közreműködéssel - csak
olyan helyre telepíthetó, ahol azarra előírt védőtávolság biztosítható.
,,védőterület" minden esetben kötelező, mert a környezetterhelés sem a talajra,
sem a vizekre, sem a szomszédos ingatlanokra nem terhelhető, tehát létesítéskor
az oTÉK 38. §. t2t-t7l és 50 § /1/-ban elóírtak szerint kell eljárni, Az eljárás
függvényébenaz övezetben vagy lakás, vagy csak az őrzés céljára szolgáló
szálláshely létesíthető.
d.)A telekhatáron - látványtakarás céljából is - min, 3,0 m széles sávban három
szintes növényzetet kell telepíteni.

v. TÁBLÁZAT Gip_M
Az építésitelek
Övezeti
Jele

Gip-M

Beépítésének
Módja

Legkisebb
területe*
m2

sz

Szabadon
álló

1

Epítményének- Legkisebb
legnagyobb
zöldfelület
beépítettsége**
magassága
mértéke
o/o
Legnagyobb

000

40

m***

o/o

7,5(T)

25

Á tetek minimális szélessége25 m.
*(T) Kivéve siló, víztorony, gabonatároló
e,) Környezetvédelm i besorolások
Levegőm nőség i besorolás : általános levegőtisztaság-védelm
i

i

övezet

lhatárérlékek a

Zay és rezgésvédelmibesorolás. Gazdasági kategória:
Közművesítés: részleges

K
KüIönleges területek
19.§
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége
megfelel a Vl.sz. táblázatban előírtaknak. A különleges területbe azok a területek
tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építményekkülönlegessége miatt (helyhez
kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak
környezetükre, vagy
környezetük
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra
jelentős intézményei.

a

a

SÁlY közs*E

településrenrdezési terv*
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(2)A különleges területek minősülnek az alábbi létesítményekelhelyezésérekijelölt
területek:

-Kt
-Ksp
-Kc
-Kpi

Vl. sz.

temető
sportpálya
kemping
pincés terület

rÁelÁznr
Az építésitelek

Ovezet
Jele

Funkcionális
besorolása

Legkisebb
BeépítéTelekterülete
sének
Módja
m2

Legnagyobb
beépítettsége
o/o

Epítményének
legnagyobb
magassága
m

Ksz

Különleges
övezet,szabad
idő park

sz

1

000

10

4,5

Kt

Működő temető

sz

1

000

5

3,5

Ktu

Turisztikai célú
övezet

sz

1

000

20

4,5

K

K

K+5

K

K

100

K(80)

3,5

Kmád

Kpi

Mozgásjavító
Altalános
lskola és
Diákotthon
övezete
pincesorok
övezete

(3)Különleges területen 1 ha nagyságrendet meghaladó építésitelek beépítése
legalább E-2, vagy E-3 jogosultságú teryező által készítettbeépítésiterv és elvi
engedély alapján lehetséges
K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok

A kialakult telekméretektől kisebb telek nem alakítható ki, kivéve ha a szabályozási
terv ezt lehetővé teszi

(3)Egyes különleges övezetekre vonatkoző sajátos előírások:
1.Kt Meglévő temető áElakításához, átépítéséhez,
bővítéséhezbeépítésiterv
készítendő
A temetők területén elhelyezhetó
-egyházi és kegyeleti épületek,
-a temetkezés egyéb építményei,

SÁLY közsé-dlelepü lésrendezési tenve
-virág- és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges
építmények,
-a fő rendeltetést és a fenntartást kiszolgáló egyéb építmények,
kivételesen - ha aztSZr részletesen szabályozza - a sírfelállításhoz szükséges
műhelyépületek, kőfaragó műhelyek helyezhetók el,

41

-

2.Ksp- Különleges sport övezet

A

kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket kialakítani csak
SZT alapján lehet.

Az

övezet területén közhasználat elől elzárl területet kialakítani nem lehet, a
területek az éjszakai időszakra zárható módon kerítéssel lekeríthetők, illetve a
zöldfelület védelmét szolgáló gyepvédő rácsok és korlátok elhelyezhetők.

Az

övezet területén az elhelyezhető építménybruttó beépített alapterülete nem
lehet nagyobb az SZT-ben meghatározott mértéknél.

Az övezet területén épületkónt elhelyezhető:

-a vendéglátás építményei,illetőleg a közterületi pavilonok közül - fagylaltozó, újságos pavilon,
-nyilvános illemhely,
-a testedzést szolgáló építmény,épület,

3.Kpi- Különleges barlanglakás és pincés terület övezete
-Kpi- pincesoros területek övezete
Az övezetre üreg kutatás részletes felmérésalapján részletes szabályozási terv
készítendő
pince létesítésecsak bányageológiai szakvélemény alapján engedélyezhető
A kialakítható legkisebb telekterület méret - K - 100 m2
A kialakítható telek legkisebb szélességimérete - K - 7,0 m
A beépítésimód - K A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság3,5 m
A beépítettségmegengedett legnagyobb mértéke-K80 %
A zöldfelület legkisebb mértéke40 o/o
Az építésiövezet a pincesorainak területeit foglalja magában.
A pincesorok területén belül a borturizmushoz kapcsolódó ellátási (közösségi)
létesítményépítéseengedélyezett.
A pince borozók és közösségi épületek részéretelket kell kialakítani.
(K) kialakult
Ú1

§ALY közséE te|epülésrendezési terve
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lV. Fejezet

Beépítésrenem szánt területek
A közlekedési területek általános előírásai

20.§
(1)^z övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakoző
helyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósulók kivételével -,
a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetésirendszere és
környezetvédelmi létesítményei,továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek
elhelyezéséreszolgál. A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven
következő
ábrázoltaknak megfelelően útkategóriáktól függően, Iegalább
szélességűépítésiterületet kell biztosítani:

a

Országos mellékutak esetén 22

esetén
esetén
esetén

m

Helyi gyűjtőutak
16-22 m
külterületi fő dűlőutak esetén 12 m
Kiszolgáló utak
10 m
Kerékpárút
3m

(2)A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedés kiszolgálói:

Közlekedési létesítmények
Közművek és hírközlési létesítmények
(3)Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor
figyelembe kell venni az UT-2-1. 115-1994, számú útcsatlakozások ideiglenes
műszaki előírásaiban foglaltakat,

,

(4)Figyelembe kell venni továbbá:

-az 1988. l. törvény, illetve ennek végrehajtásáról szólő
rendeletet

-az utak forgalomszabályozásáról

3011988. (lV.21.) MT

és a közúti jelzésekről szóló 2011984, (Xl1.01,)

KM sz. rendeletet
-a közutak igazgatásáról szóló 1911994. (V. 21.) KHVM rendeletet

Utügyi előírások
száma
Ut

2-1,218

Ut

2-1.201

út 2-1.202
Ut

4-1.203

Ut
Ut

2-1,206
2-1,215

Megnevezése

Telep ü lésrendezésitervek közúti közleked ési m u n ka részei.
Tartalmi követelménvek
,2004 Közutak tervezése (KTSZ)

.2o03

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezéseés
meqerősítése
Kerékpárforgalmi létesítményektervezési útmutatója és
:'l995
útbaigazító e lzés re n d sze re
:2001 körforqalmi csomópontok tervezése
:2004 közutak víztelen ítésénektervezése
:2003

i
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Ut
Ut
Ut
Ut
Ut

1-1,301
2-1.302
2^1.303
2-1.503
2-2.103

Ut

3-2.104

Ut
Ut

2-2.401
3-2.402

út

2-3,201

Ut

2-3.205

út

2-3.206

út 2-3.210

981 A közlekedési zai csökkentése úttervezési módszerekkel
:2003 Közúti közlekedési zai számítása
:2000 közúti zaiárnvékoló falak, Létesítésés fenntartás
:2002 Kisforga m ú utak pálvaszerkezeté nek mé retezése
:1 998 Aszfalt burkolat fen ntartása
Az útfenntartás műszaki irányelvei. Beton-, kő- és
:1 983
műkőburkolatok
:1 999 szórósó, Technikai nátriumklorid
:1 983 Hóvédművek, Műanvaohálós hódvédművek
Beton pályaburkolatok építése.Epítésielőírások,
:2000
követelmények
:1 981 kő-és műkő burkolatok
Utpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus
:2003
kötőanvaqú alapréteqei, Epítésielőírások
Pálya lemezekből vissza nye rt beton új rafel h as ználása
:2000 (másodbeton)
Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése.
:1

l

Ut

2-3.212

:2004

út

2-3,301

:2002

Ut

2-3.304

:1

Ut

2-3.306

:2000

Ut

2-3.307

:1992

út

2-3,315

:2003

Ut

2-3.506

:2002

Ut

2-3,601

:1

út 2-3.706
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989

998

:2003

követelménvek
Utépítésiaszfaltkeverékek és útpályaszerkezeti
aszfaltréteqek
Higított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek
Utburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével
és a zúzalékkiszórásával készült felületi bevonatok
kohósalakaszfalt útpálva alapok és -burkolatok
Utburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses
technolóqiával készü lt felü leti bevonatok
Hidegen bedolgozhatő kátyúzó anyagok (higított bitumen,
bitumenemulzió és speciális kötőanyagú keverékek)
összetétele, qvártása, bedolqozása. minősítése
Utép ítésizúzott kőa nvaqok
Bontott útépítési
anyagok újra használata és hasznosítása,
Altalános feltételek.
Közm

ű

létesítmények,közm

űel

látás

21.§
(1)A közm űhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénélaz OTÉK előírásait,
valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani,

(2)^ közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságon

mindennemű tevékenység csak
engedhető meg.

az

belül

illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén

(3)Új kozművezeték létesítésekorés egyéb építésitevékenység (útépítés,építmény,
épület-, műtárgyépítés,stb.) esetén, a kivitelezés során, a meglévő közművezetékek
nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítésihelyével ütköző meglévő
közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos
keresztezési ágazati előírások szerint kell kivitelezni,

lésrendexésiterve

(4)^ meglévó közművek egyéb építésitevékenység miatt szükségessé váló

kiváltásokat, vagy szabványos keresztezés kiépítésekorazoknak
egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell,,

(5)Épületek építésére
engedély csak

közművesítés biztosítása esetén adható.

az övezeti

- szükség esetén -

előírásoknak megfelelő

(6)A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a célszerű kivitelezés érdekébena
közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell.

(7)A közművezetékek telepítésénél(átépítéskorés új vezeték létesítésekor)a
gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani, Utak alatt a közművek
elrendezésénélmindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell
figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb
nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad eléépíteni.

a.)Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénélaz esztétikai
követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

b,)Mindennemű építésitevékenységnéla meglévő és megmaradó közművezetékek,
vagy közműlétesítmények védelmérőlgondoskodni kell.
c.;Útepitesnél, útrekonstrukciónál a tervezeítközművek egyidejű kiépítésérólilletve a
meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell,
Szen nyvízkezelés, csapadékvíz elvezetés
-A talaj, atalalvíz és a rétegvizek védelme érdekébena szennyvizek szikkasztása
ntég átmenetileg sem engedélyezhető.
-A zárl szennyvíztározó medencékből az összegyűjtött szennyvizet kijelölt
szennyvízleürítő helyre kell szállítan i.
-A nyílt árkokra való esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba
történő szennyvízbekötéseket meg kell szü ntetn i.
-A gazdasági területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani
(olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.), A szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű
előtisztítás után szab ad a közcsatornákba bevezetni,
-az ÉrÖVlZlG kezelésében lévő vízfolyások, vízfelületek partéleitől 6-6 m, a társulati
kezelésű vízfolyások partéleitől 6-6, az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások,
vízfelületek partéleitől2-2 m, a nyílt árkok mentén legalább azegyik oldalán min.2
(8)

a

m, a másik oldalán min, 1 m szélességű sávkarbantartás számára szabadon
hagyandó,

-A magasabban fekvó területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépítettterületeket
övárkok létesítésével
kell megvédeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba
csatlakozása elótt ho rd alékfogók telep ítéseszü kséges.
(9)Villamosenerg ia ellátás
középfeszültségű 20 kV-os oszlopra fektetve építettvillamoshálőzatok előírások,
az MSZ 151. sz, szabvány szerinti rögzített biztonsági övezetét szabadon kell
hagyni. A 20 kV-os vezeték védőtávolsága külterületen 5-5 m, belterületen2,5-2,5 m
a szélső szálaktól. A szélső szálak távolsága 3 m.
A villamos energia elosztó hálőzatok föld feletti elhelyezése egyelőre

A
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területgazdálkodási szempontból fennmarad, az utcabútorozási és utcafásítási
lehetőség biztosítása érdekébena hálőzatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni,
lehetőleg a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. Hosszabb távon a villamos
energia közép- és kisfeszültségű, valamint a közvilágítási hálózatokat lehetőleg
fóldkábelbe fektetve kell építeni.
(10)Gázellátás

Az érvényeselőírások szerint a földgázvezeték biztonsági övezete a földgázvezeték

falsíkjától nagyközépnyomású vezeték esetén 9-9 m, A középnyomású vezeték
biztonsági övezete az átmérőtől függően jobbra-balra 3-5 m közötti, a kisnyomású
vezetéké3-3 m.
Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozőkat
kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozők az épületek utcai homlokzatára
nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjeiben, udvarán, vagy az épület
a lá rendeltebb hom lokzatára sze rel hetők.

(11)Távközlés
A távközlési hálózatot létesítésekorilletve rekonstrukciójakor szükséges földkábelbe
illetve alépítménybehelyezve föld alatt vezetve építeni,
A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca
fásítási és utcabútorozási lehetóségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási
és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni,
A mobiltelefon-szolgáltatók antenna tornyait belterületen nem lehet elhelyezni.
Külterületen történő elhelyezés esetén az ANP| és a műemléki hatóság egyetértő
véleményeszükséges,

,

Közterületek

kialakítása, nyilvántartása és használata
22.§

(1)A település igazgatási területén közterületként a szabályozási terveken ekként
jelölt és az ingatlan-nyilvántartásban így bejegyzett területeket kell számon tartani.
(2)A közterületeket rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, de a
használat mások hasonló jogait nem korlátozhatla.

(3)A közterület rendeltetésétől eltérő használath oz a tulqdonos, az Önkorm ányzaí
hozzőlárulása szükséges. Amennyiben az eltérő használat építésitevékenységgel is
jár, a tulajdonosi hozzájárulásokon túl, az építésihatóság engedélye is szükséges.
(4)A te lep ü lés közte rü letei n az alábbi használatok en gedé lyezhetők:
-Hirdető, reklám berendezés elhelyezése,
-Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények(p|. tömegközlekedési
parkoló, információs tábla) elhelyezése
-Köztisztaság ga l ka pcsolatos ép ítmények,tárgyak el helyezése
-Utcai bútorok, műtárgyak (szobor, kút, óra, stb.) elhelyezése
-Távbeszélőfü lke elhelyezése

váróhely,

-Epítésimunkával kapcsolatos létesítmények,építőanyagok idóleges
L

..,

elhelyezése.
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(s)Töltőállomást csak a szabályozásiterv szerint lehet elhelyezni.

(O)Tömegközlekedési

várakozőhelyeket

építeni.

az

utcaképbe illeszkedő módon lehet

(7)A közterületek eredeti rendeltetésétől eltéró használatát, annak időtartamát, a
használat egyéb feltételeit, pl. a használati d'ljat, és egyéb elvárásokat, valamint az
engedély nélküli szankciókat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni,
(8) Új parkoló csak fásítottan alakítható ki,

min.2.0

Egyes mérnöki létesítményekel he lyezési szabálya

i

23.§
(1) Ha műszakilag nincs más megoldás, minden építésiövezet és övezet területén
elhelyezhetők a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével:
a) a forrásfoglalás,
b) a vízmű-gépházak,
c) víz- és záportározók,
d) a szennyvízátemelők,
e) a transzformátorállomások,
f) az energia-átalakítók,
g) a gáznyom ás-sza bály ozók,
h) az önálló épületként tervezett kazánházak,
i) a köztisztasági szolgáltató telepek közül a hintőanyagtárolók,
j) a közművezetékek nyomvonalai,
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műtárgyai és építményei,amelyek elhelyezésének módját az eljárő hatóságnak
elvi engedélyben kell meghalároznl
felsorolt mérnöki létesítményekszámára az övezeti, építésiövezeti előírásoktól
^ műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki,
eltérő,
(2)

(3)

A Gksz, övezetek területein hulladékudvar is elhelyezhető.

(4) A lakóépületekben csak az épület ellátására szolgáló új áramátalakítóberendezés helyezhető el, a meglévő berendezések különálló elhelyezéséről

gondoskodni kell.

z

zöldterületek
Áltatános előírások

24.§
(1)A településterületén az OTÉK 6 § (3) és 27 . § alapján a belterületen:
Beépítésrenem szánt övezet került bevezetésre, melyek területét a szabályozási
terv tünteti fel,
Zöld területek kertépítészetiterv alapján létesíthetők.

.

Közparkok területe
25.§

(1)Az övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok tartoznak.
(2)Területüknek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie,
(3)Az övezetbe elhelyezhető:
-Vendéglátó, elárusító épület, nyilvános illemhely.
-A terület fenntartásához szükséges épület.
pihenést és testedzést szolgáló építmények(sétaút,pihenőhely, tornapálya,
gyermekjátszótér, stb).

,é
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E
Erdőterületek

Általános előírások
26.§
(1)A legmagasabb szintű vonatkozó jogszabály ,,Az erdőről és az erdő védelméról"
szóló 1996. évi XlV. törvény.
(2)A településigazgatási területén az OTÉK 6 § (3) és 28. § alapján az erdőterületek
övezetekre való bontása a településszerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó
meg h atáro zásai a lapján
:

-Ev
-Eg

védelmi célúerdő
gazdasági célúerdő

Evk
védelmi rendeltetésű erdők
27,§

(1)Telepítésük szükség szerint

véd őtávolságának

a

környezetre ártalmas bűzös üzemek

csökkentése, a lakóterü letek véd el me érdekébentö
(2)Területükön építményeknem helyezhetők el,

,Eg

rtén ik.

Gazdasági erdők
28.§

(1)Az erdő területén rendeltetésénekmegfelelő építményekhelyezhetők
maximum 0,5 %-os beépítettséggel,

el,

(2)A 0,5 %-os beépítettségettelekalakítás, telekmegosztás során is biztosítani kell.

(3)A maximális építménymagasság 3,5 m lehet, Az épületeket szabadonállóan ke|l
elhelyezni.
M
Mezőgazdasá g i

te rü l ete

Altalános előírások

k

29.§

(1)A település külterületének, mezőgazdasági termelést (növénytermelést, szőlő és
gyümölcstermelést, áIlattenyésztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló
része.
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(2)Amezőgazdasági területeken az OTÉK 6 § (3) alapján és a 29. § előírásainak
megfelelóen a kövelkező övezetek kerültek kijelölésre:

-Má-l

általános mezőgazdasági övezet (döntően) szántó művelésű terület extenzív terület
-Má-E általános mezőgazdasági övezet (döntően) gyep, legelő, vagy
kisparcellás szántó művelésű terület - extenzív terület
-Má-E ö általános mezőgazdasági övezet az ökológiai hálőzat területén belül
(döntően) gyep, legelő, vagy kisparcellás szántó művelésű terület extenzív terület

-Mk kerlgazdálkodásraszolgálóterület,ültetvények
- kóddal jelölt területeken a távlati terület-felhasználás

X

tartalék területe, ahol

építménytelhelyezni nem lehet.
területen elhelyezhető építményeketjelen szabályzat
építésihagyományainak megfelelóen kell kialakítani.

A

és az adott

terület

Má_l

Jellemzően szántó műveIésű terület
30.§
(1)Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége
megfelel a Vll,. sz, táblázatban előírtaknak. Az övezetbe a mezőgazdasági területek
azon - viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a szántó művelésű területek
meghatározó arányban találhatők, ezért főként a legeltetés, állattartás jelenti a fő
gazdálkodási tevékenységet.A telekalakítás és építésfeltételei a meghatározó
tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.

(2)Tanya és farmgazdaság 6000 m2 építésitelek kialakítására legalább 10 ha
nagyságot elérő terület fenntartás, birtoklás esetén lehetséges, vagy igazolni
szükséges a mezőgazdálkodásból való megélhetést,

Má-|- általános mezőgazdasági övezet, jellemzően intenzív, szántó művelésű

területen
Má-E - általános mezőgazdasági övezet
területen

,

jellemzően extenzív, rét-legelő művelésű

Vll. sz. TABLAZAT
Az építésitelek
Övezet
jele
Má-l
Má_E

Beépítési
mód

sz

szabadonálló

sz

szabadonálló

leg

kisebb telekterü lete
m2lha;

Legnagyobb
beépítettsége
%

Epítményének
legnagyobb
magassága
m

6000 m2+10 ha

3

4,5

6000 m2+10 ha

3

4,5
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Má-Eö - az ökológiai hálózat területén belül a mezőgazdasági övezetben nem
helyezhetó el újonnan nagyfeszültségű táwezeték, szélenergia park
létesítményeiés mikrohullámú átjátszó torony építményei.

Mk
Kertgazdálkodásra szolgáló terület, szőlő és gyümölcsös

terület

31. §

(1)Az övezetbe azok a területek tarloznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége
megfelel a Vlll.sz, táblázatban előírtaknak, Az övezetbe azok a mezőgazdasági
kertgazdálkodást, túlnyomórészt szőlő,
területek tartoznak,
gyümölcstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek, melyeket korábban
zártkertnek parcelláztak.

ahol

(2)A legkisebb beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelési ág
esetén 720 m2, szántő vagy gyep művelés esetén 1500 m2. Az övezetben egy
gazdasági épület helyezhető el,^ melynek alapterülete 30 m2. Lakó vagy pihenőter
elhelyezésének feltétele 3000 m'telekterület és legalább 5 ha ültetvény tulajdonlása
szükséges.
(3)Az l, kategórié4ú szőlőkataszterbe tartoző területek építésifeltétele:

Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el.
Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor
szőlő

ü

ltetvényeken nem létesíthető. Föld bevájt

p

i

l,

termőhelyi

nce létesíthető,

kategóriájú

,Az Mk-1 Belterületen lévő kertségben építménytelhelyezni nem lehet.

Vlll. sz. rÁgLÁznr
Az építésitelek
Övezet
jele
Mk_2
(4)

A

Beépítési
mód

sz

szabadonálló

legkisebb telekterü lete
m2lha;

3O0Om2+5ha

Legnagyobb
beépítettsége
o/o*

3o/o

Epítményének
legnagyobb
magassága
m

4,5 m

Bükkaljai borvidék sajátos előírásai

a.)A Bükkaljai borvidék, (melynek SÁLY község is tagja) borvidék szőlőkataszter
szerinti l, és ll, besorolású területein kizárőlag csak a szőlőtermesztést,

szőlőfeldolgozást, borászatot és a borturizmust szolgáló építményeképíthetők.
b.)A borvidék területén lévő bányasebekre tájrendezési tervek készítendők.

c.)A szőlőkataszterbe tartozó területeken új bánya nyitása nem engedélyezhető.
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Bükkaljai borvidéken épületeket elhelyezni, a volt zártkerti-kertes
mezőgazdasági területeken csak 3.000 m2-nél nagyobb területre lehet, ahol a

d.)A

beépítettségmértékemaximum 3 o/o. A volt nagyüzemi szőlőterületeken maximum 2
% beépítettséggelcsak 5.000 m2-nél nagyobb területre lehet hasonló rendeltetésű
épületet elhelyezni,

e.)A

Bükkaljai borvidék szőlőterletein építésiengedély csak

igazolt minimum 80 % művelt szőlő esetében adható ki,

a hegyközség

által

f,)A Bükkaljai borvidék területén a - kertes - volt zártkerti területeken 3.000 m2-nél
kisebb, a volt nagyüzemi mezőgazdasági területeken 5.000 m2-nél kisebb új
földrészlet nem alakítható ki, a telekösszevonást, telekegyesítést kivéve.

g.)A volt zártkerti - kertes - területeken 150 m2-nél nagyobb alapterületű épület nem
helyezhető el. A terepszint alatti beépítés- maximum 10 % - nem számít bele a
beépítésiszázalékba.

h.)A ,,történeti térségnek"minősített műemléki borvidéki területeken a történelmileg
a szólóművelés
pontjai
érvényesítendők,
fen n marad ásának szem

kialakult művelési mód, beépítés,építészetijelleg, illetve

Egyéb terület
Y

V
ízgazdálkodási terü letek övezetei

32.§
(1)V-1 jelű övezetbe tartozik (patakok, árkok, vízmosások) a Sályi-patak, partja és
közvetlen környezete.
(2)V-2 jelű övezetbe tartozn ak a tározók, tavak
(3)V-3 övezetbe tartoznak a hordalékfogó gátak, időszakos vízvisszatartással.
(4)V-4 jelű övezetbe tartozn ak a vízmű területek és általános vízbeszerzésiterületek
(5)V-5 jelű övezetbe tartoznak a mocsarak és vízállásos területek
(6)V-6 jelű övezetbe tartoznak az árvédelmi töltések
Területükön

csak avízgazdálkodással kapcsolatos építményekhelyezhetők el.

védelmi célúterületek
Természeti területek és az ökológiai hálőzat

33.§

Ezen kataszterezett területekre
terve vonatkozik.

a Bükki

Nemzeti Park lgazgatóságának kezelési

$ÁLY köz*ég településrendezégi terve

52

lV. Fejezet

zárő rendelkezések
34.§

(1)Ez a rendelet 2006. november 30, napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2006, november 30. napjától kell alkalmazni,
(2)A rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg a 4/1984.N.2.1számú rendeletet,
(3)Jelen rendelet mellékletét képezi:

a.l
b.I

etre M = 1 a .00),\SZ- 1 )
Szabályozási Terv külterületre M= 1fi0:000 (SZ-2)

Szab ály ozá

Dr. Fegyv
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