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Újtkc KösÓg KÓPvi3€lÓ-t6liilétén6k

í. lu ooe.(,[.1:,Q9.) *eml renaerete,
a kózség igázgatási terubtéie vonátkozó
sz a b á l y ozá s i T se in ek elf o g a d á sé ó l,

és a Helyi Épilési szabá]r2at
rcqáaapításáól

, A Képvi§glót6tiil§t
Ujt,los Kózseg Kéoviseló _ Teslulele a.z Ép,terl (onyezél alakllásálolés védelréól
szó|ó Ióbbször modosllon 1997, evi U(xu ll lorveny ía lovábbEkban: Éfu,) 13, §, (1)
betezdése, va,áfrt a hely onkormáry7ato{tol szólo ióbbszd módosron 199Ó, éviLxV, lolejy 8, § 11) bekezdésbel és a 16 § (1] bekezdésében továbba a2Ulszlqos l eFpúlésíendezési és Eoílés Kovelelaenyei,ol ía lovább6<ba4, oTÉK)
szoló, lóbbszo. nodosiloí 253/.997 (xll, 20J Koan számu KománvÉnde,el2 a
í-) bekezdésében b,aosílolr íelhatalTázásával elve a7 alábblrcndebl;l alkot]a

fu-TALÁNos'ELóiR ÁsoK

1.§.
A rondélét hatílya é! .lkalmazása

(lI A lerde'et hatá y3 ÚJiko§ Község teljes €azgatásileluletere leled ,lZ| E €rveryességl lerú'ete1 belul épíré9 ievékerv§éoet íolvtatni aúá hálósáo,
érgedéyt adli, €|kel kIaIakitdrl, .ende|telesl -eqvjftoraú, kolelezést eló|;i
csak az épitett kómyeze| alakilásárólés védeméólszóló tóbbs2ól módositottl997 év LxxV||| tv, lá továbblálbdr Éfu) va|ám,nt á2 oBzáoós
e'epúEgerdezés, es Eplíes lovelemenyefud szóló 253/1997 lxll iol<o- §z .ende .- G_lo€boiát bé 1 o-É <, €loí.sá .dldrlrljeler HelyiÉpFsi

§zabályzál eqyütles love embevéielével szábádlJ) A Trde,elel es c r-2.1á, T_1,1b, I.2,,I fo:z_fu l sáb,j,.,o/Ni teóele,eg}in te'|ri(alDúL
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2. §,
A helyi települásrendezési eszkózök

A heyi ielepúléslendezés eszkózök,
Te leP u lésíej esziési koi cep ció
télepülésszerkezeti tery,
a KukelJ'el és a Belte.ület szaoá,yo7asi lefre lalovaoo,akbá. a lefuek]
és a He]yi Építes §zábalyzal (HÉ§z)

szerkezeti teru kültefulet I-11
szabá]yozásitefu kü]tedlet T_2,1a,T,2,1b

belterúlei í2l
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3, §.
A teN éneknozéBé

Ahol a teN szelni a sajaos épíési használat a íendeltetés Vagy az éPícsi
óvezet illelóe9 óvézet §zerinti használát fiegváltozik á jelenlegihez képesi otl
az épitési munkák á teNnek és a helyi éPí!ési szabályzalnak megfélelóen
engedéyezheiók, A változási megelózőén e teíú eteken áz építési munkák az
ÉN,22 §, (2] oekezoése és á 36 § e'óilásal szeíinl e.geoelye7netól,
Az ép'lésl engedélyezési elJá,ást r.ege ó2ó.n elvl éoítési elgedélyezési
e!árasl kell leíolíahl a k,véte esen elnelyeznetd épihények esetéber,
TeManácsi bemulalás,a kole ezéh mirden a lelepüléskózpontban teruezelt
légálább 1ooom'+Pített szinnerúletel meghaládó inlézményi hászno§ításíl
épúlet, valamint mínden olyan épíhény, amely a külónleges leíületen kedjl

A s/aoalyozás €lemel az alább,dk sze,inl íodosihatók,
a) a teúlel,felhásználás Váltonatá§ával nem jáó kötelezó szabályoási

elemek módosltasához a szabályoási tery módosílása szokségesi
b) áz elsó.€ndo / közlekedési és nem kózlekedési célú kóáéíOlelek meg,

válloáaiásával iáó, vagy az állaláno§ használat m€váhozatásávál 

'áószabályozási teív módo§ításá csák a szelkezéli leív módosltása utá,

4. §.
A2 állalános íelha§ználás szerinti tagolódás és éPítési has2nálaluk mérieke,

valamint az épitésa övézéti, illetve övézéü tagolódá§

(1)A telePlr és igazgatási terl,ilelének álaános és saiálos hásználal szerinti
tagoódását a terv sze nii té,teli lendben kel a]kalmazni, Ezek az á]talános
és a sá]átos épilés] használaluk szernt az alábbiak

(2)

(3)

(4)

a., a beépítésh. szánl lerúlelek és ép. övezeleik:
- lákóierület - kertvárosia§

_íálUsiás Lf

Knsp
Ki_t

Kö-om
Kö{y

Kö-k
.]

- lelepLlléskózpo.i veqyes teíúlet
kereskedelmi és szo]gáltató

_ nem zavaó halású paí
_ mezógazdaság (úzen )

- különlege§ terülét ,spoítolási, szabaddós iulisáikái
-temetóterúei

b., a beépílésre nem székt lefuletek és övezeteik :

- közlek.dégi é§ kózmútérület
elsó.endú kózlekedési élú köaeíi] ei

- o§zágos mellékút
té epülési gyújtóúl

másódléndú kózlékédési cé ú kóáeíü]etek
- hagyományos kiszolgáló ú1

"1

]
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_gyal€Út
_ jé]entósebb felláló_ki§zolgáló mezögazdásági út

vegyes forgálhu Úl (disáér)
esóEndú nem lózlekedésl cé]ú kórériil.i

Kö-ey.l
Kö-mo
KöJl-

]

l
]

I

t

_ mézógazdasági l§rülét -

z
Ev
Eg

/ v€dslemÉ teNezétt terubten / Má_í

-Vizgazdálkodá§i ierület

/ nem védeí teúleien /
/oTRT által edógazdáltodási

-ko aozott használatú
_ kózcélú nylll caalornák medÉ
és paíija, vízmokút és

Má-2

vízgázdá]kodási územi terubi v
(2) A beépltésÉ sénl tedjlelek építésihasználálának médékél az álábbi láblá2at

szennt kell álkálmázni ,

. l,,ieq]eqyzé5
\ - leqJább rc-_su-l* rcVé.yd,'óTá.y l€leo,tese .re.e. é/ e|o,1 égtireob de
, legákbb/2or 25 % os /oldle-:tet,ara1 azecyne9yeo.v., *o*e-reio" = .gy"d/, épilrénver é§ le .9ds9á9 d2 olezeloenIalalull leqnáqvobbt - a2 e.,lrer/íáq3ssá9 csá. á 9oonolas áiápeptTel}e, irl Fá,otaro eollmenv ésca\eze'e €lá'ó és á ré -elve7et e,eo-e},el/ó 'áold ep(rénye
_ er. yez-elosege é§eién á]{anaz|ato, eayéote{ d 5 -

t- : isloa oktd.4 -e..,ér ete\laé-y es egveb e'es.Ten/ <,vélelevP' á.ol ehol a!orá'\ozóF|óráso.§7e .ha|a-o.,aboe1.1a,cyeeTóleenoo
-leÉsró/Ti!esi|§-9é9e\é.en eg/eolent csáL lo%,ta t sebo eneh J ká,máználó

A íúnéLíe ] he h á lá §.g y ségfu
Az éDhasi t rekÉ Wékozósh
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i (3) Az egyes terület_ielhasználási egységek lovábbi, a beépilésre szánt teúleGk
esetében épitési óvezeiek szerinti, a beépitésre nem szánt lerljletek esetében
pedig óvezel szernljiágolódását a teN sze nt kellalkalmazni

L
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5, §,
Telekalakitá3, épitrnények élhelyezése és ki.lakltása

(1) A település terülétén te]két alakitan a heyi lelepijlésrendézési eszkózók

(2) Nyúlváiyos (nyeles) telek nem alakilhaló
(3) ireglevó, korábbán kiaakiloli telek - a2 egyéb szabályok betartásáva] -

lelekálakilási kényszel nélkül beépilhetó ha azoi leqalább 6,0m szé]es épúlet

_L4) -A! veéndó Észe a te|ek elsö 60 méle€ a lqb!! ,

(5) Telek bövíté*kol nem kell íélléllenül elérni á legkisbb telekmutátó átékéket
(beéPileni azonban csak az (6) bekézdést is betanva leneo,(6) A lelek c§ókkénlé§€kol n€m alakltnaió a legki§ebbtól is kisebb mutalójú lelek,
kivéVe, ha alelek€yben meg is szúnik,(7) Megíevó lelek megosáásakol a megosáás á|tal éíinlell télkék teleKoúlotéíe
Vonatkozóan az elóilásl be kell iaítáni A telekszélésséq ménéke ilyén
esetben azonban legíeüebb áz óvezetle €bin 1s%-áValcsökkenlheló, ha más
mód a ielek megosnásála n]nc§(8) Az éPihénymagasságot ott ahol csak a máximális épihéiymagasság ván
meghatárcaa, minl egnagyobbat kel megtadan]. és attól 1,5 méte.nél
nagyobb fiérlékben. és csak |efe é _ nem lehet eliém,(9) Ahol a teN áz elóken nagyságál ném ]elzi oit a2 a mál beépúlt Utékon (mál
beépúlt utcának kel iekif,teni aá, amelyik legalább so%_ban beépút) a
kiaakult (egálább 3 méter), íníg ú] Ulcákoi 5 méteí kVéVe áz új, még be nem
épült Utca é§zakioldalán léVó falusias lakóterü etet ahol pedig 5 illéfue 10
méter. Az elóked vonala kóte e2ő épiiési vona. A tényleges beépités] Voná
azonban az épilés hely haiáruonalánák 1/3 hosszán a te]ek hálsókertje,
sá,olleel esel-- áz o'dák-njei láryébd vssláepl-e',

(10) Az álatladó épüelek e ólíi védőlávo ságáii á szomszédos tekek épilési
helyérek, lakóte kek eseiében annak laká§ ehelyezésé€ szo]gáó épitési
hálá.áiói is meg ke] lanán.

(]]) A teN épités telken ijnálló terepszini á an] ép itmáry a legiágyobb beépités
nágyságát meghaladó mériékben csak az épité, hey halára n belül, a le ek€
vonatkozó legk]sebb zöldíelülei megvalósiiásáVal és 6ak akkor
engedéyezheió, há annak a leíepsziinó számitoit mágassága az 1,o m_l
nem haladja m€g,

(l2) Azeló_ és oldálkenben a kóVetkezó meléképiimények helyezhetőkel:
(a) kózfrúbecsat ákozási múláBy
(b) közmúpól ö müiárgy
(c) hU|adéktadály_iáloló (egíeljebb2,0nr_esbemagassággaD
(d) kirakalszekéiy ( egíelj€bb 0,40 m_es mélységgel)
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(e) kétli építmóny (ninia, csúszdá, hoínokozó, szökókúi, pihonés & ián4kcel|ára szolgáló múlárqv, a tsréoeintná
eme Gdó lélédés nélkúliléh.,t |í ín_nél nem mágasáibr.

(rJ) Az_€öíd építinénymag€sság édékd - ha saiátos elóiÉs máskért nemrendekezik - az ulcai hoínlok2arnaga§§ágía is leljesíteni Re|

(14) Ga2dasági és kúíónlegss rendelleiési zónáb.raso xol'álal nem kell liqvel€mbé Fnn, ' 
az élÓlí építinénínagásság

""l'""Tff ffi :i1i:}#;Í;l*tri.i#F,l§:i.rjtr"idttl§:;
(16} Éplté§itelkel édntó ny'[ álok vagy vízfolyás medérézsújének éíótól 6€ m€ssavDan, épíünéí,y nen helyezheú el, de; sáv á lelekiarÚErbe ö*.a.rir,.ii-
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II. FEJEZET
ólTzETI ELóíRrisoK

A beépítés.€ száni teríletek épíié§i öv€zeti elóírásai

6. §.
A lákót6rü1.16k

A teN broterületg elsöd|egeser lakóépuletek elhelvezésére szolgáhák
A fa|usiás (Lf |elú) lakoleúlelen éihéJv;,h.lá,

1 lákoépu]el
3, lereskedelml, szolgál|aló, vendéqlátó éoulel
4 9za l]ás h ely szo 19á lláto épú]et
5, kézm úlpaíi epitménv
6 le|yi iga4atásl, egyhazl, oKalásl, égészséqúgyl, szocÉlis éPülel
7, spoíéplünénv

A falusias lákóterúleteir nem hélvdhétó él
2, mezó_ és éldógázdákódási (ozemi) építinénY
8, üzemanyágtöhó

A keftválosiás (Lke jelú) lakóleúletén €lhel€zhéló:
] leg.íe!ebb iéovlákásos lakóéDúléi
,,"__T!]..la|!:::j éllálasál szolgálö kereskedelml, szolgáltaló,

Venoeg álo ép0let,
3 egvhazi, ohalási, egeszsegügy, szoclális éDulol4 d lAnj|el ?rde eféssze.|] hashálatá| nem;.vaó latású kéznjiPai

A kertváros as 1LIe jelU) lálótelUleten kivételesen
1, legiéüebb hál ákáso§ akóéóülét
2 a helyl akossaq idzbzlonsao.tszooáló
3, sponepllmeny

kedvámsiás (Lke]e]ú) ]akóielúi€ten nem helvézhetó .-Élí, izdJásle'v §zolqál|é(o éplel. a Áeg.n9g6gn bláss7ánol -ee
:il"if iT JT.*""*,á-: eg}eo ke,esLeoe,f, 

'zá,lásre;

(3)

2 eo}eo.ó7osé9 szó-áLoaáto l _.n.19 éo]lelJ óraló oq-Lo,ol-Llel Pr qd.ázs á 3, t onsLylal l"lezeoo
_ qep]á,t _lel esáZ lvelele-czdl to_á.*jvek száT;.d4 U2énányaololó
5 a_le.L_et €rce\elé$zelL lászraalal rem závaro nálású eoyeoqázoasáq épitménv

Pasrcru|ál_tJ-ó eDLlel c§;^ á EkóleJJ'ele- e§ Ekolr leken meglevó]dkoeoL]e' e<ete. es .s.k |.gíe'Fbb á s.ldt szJ.seg|e[ a',ala'rá"§ho;sz!hseqes ínérté[ben helvé7htló pl
LÍ oE7etb-. é.ó áLó-eke1 .ela|dso§ |aloépie1o' vágy r-.oele-Ásle9v§é9ló] tobb P- eplheló k,veve 

", a.."io e,ret, jio, az egveuszdbáyol bela-dsav., la Flhe|vezlelo ./^ol2Y2'atáso" 
"pir", " 

eŰ"iA7 épulele. a re( _rcé fe'o helyezheló\ el es á7o( csái |á(ödJ'elek

2006 TRT



*

/t
/-l.
J_

]_
]

l.

10, 
i;,"j$j:L{j:+li"]:J:xlHiiJ:: ". ii,fi§i:,T."":TjT.1i,[ilJ

í5) Ulcáírcnlon lakoepúlei s5 h ebken eselen órd,lj ref he7dodhet, há a lrro"Du,"t 
". 

. o",';]|Ó 
9"'i'sépílíernye' meg

*:.:::. jl*;, il"i, ;;_::.""":,;.J.Ti:l:.i,J, j:: :l;l jiT"",trÍ

,.,fi ilffi"rj".':É,;ffi .rH1,'"l!j§ft iü,,'jffi *T
'r' 3mt;.lj]:"",ff.1: *llésl le,yel oelül es vedeft le,epJ|esszerkezelen kJvüli(8) A.J]Éc tür€sz

l .,d§lj(§E ],ö§;i:jff;ir*".]ffozb-taij]eleknél "{3ar,§_á9_*.A lery ,akó|e,üeleil'ai.á"rib-oYaBY>á 
s7e nrj Jellemlqo. épilés, ovezeteket ,ehétálkalfiázni a tery szednü lörtá; ;;i;;;]l

l

(9)

Megjegyzés: o = oldálhátáron á] ó

^*5,"r;,u'+;:l':§;"*íi::";l"-""ií,,1i::?::

"l"**Éi'*,',:i'..: 
í"il"+iTffi ::"Tli1$:l',;"

ru,""r.t*;i#!::i;:l*"":,,"j::,:T:í::i:"ij'"i}i
" 

táu**i*E *ut" ,'."', .",,j*:fi:;1 \

t+ti§Sns*mr+*Íl",ffi
2006
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:",Hb9{11i;ilö ;;i1. ilö ;"1,],,É§"l1T:,; ;l ij:':jJl""t*§.i

€g.eleob 80 m melységig teledó sávot kejlédeni, (Eá az elóírásl álrnénólelel esetéber mlrdkél kóaeruH íolól alká'mazni rrerr,) saroraereiéselében utei teleksávon a kóáeúíet Íelöli telelúáÉnól meir ."r, zs .
l1,fi91:^_"i,_!:.=j]: €lóJí majihá|is épllnénymagássáoú, d; ;
Élel gddásági teleksávia.sák á nosszabblk koaerület leleknarárcr mén,
:^We szogel bezáó más|k kózlefulel fe'ó,i telekh"tetot 

"r".r,ort 
.""|5U 0 r áz o/dalien,g Ennek az óldalkeftnek a minimális nérele a2

_ ovezetre eloin máxrmalis éDJlmény,-a9ássá9, de min, 6 o mc a2 elokenb_en lejtó vagy.ámpá ren helyezheld el A lelék Ulcár éníh.i

d, A kóveúezó me lélép|tménveket(' kö2mübé6ái|akozási mL]É;V
(9)lózmüpóliö múlárov
íh) l-UJádékladay.iá"oló ('esíélFbo 2,o a€s behagassággal](l) Kllákátszekény (legíeüebb 0.4o m+s mélv§é.dp'jl
ü) kedi épílinénv íhintá csúszdá, homokoió ';ókókút, pihenés és játékcé|ára §zolgáló múlárgy, a le/epszinhél t *"er "i. .igui#b;efiélkedó ler€de§ nélkolj léhc,l
{k) keni vlz_ ésíOdómedénc€, naoi(olleklol
(l) keíti épllett lúzÉkóhelv
(m'keí,, lug€s, továbbá'lábonálló kenj letó |eg.eljebb 20 h2 vlzszint*€lúlettel
(n) háaaaíási élú kernence, húsfústólö, iégveíem, zöldségveÉm

(p) tÉgyálároló, komoosááló
íq) siló, óm|eszleí a;yag_, ío]y.de(_ és oáaá.oló(l) heni szábadlépeó (leÉp|eDcso) és Étóísl szabadú aló e5 egíeleoo 60 m'_ágás szelLeté(, arlernáos1,opzasaolarló osz op

a2 áiábbiaknák negielelóen kellelhe]yezni :

. A g1zoáságl slvbár nelyezl-eló e áz al'al.i.Lto, a kágyalálo,o aromDosztáló es á cl.
:1:|ól"_1b"l "* he]yezhetó el a kózműpót|ó rdülá€y, a széikerék, az
T]"_",*|.*v"n: iolyaaer es g;aariú iovji;:' ;tffi*,::
l]::::"]]",:!,:ll*9i é1.1,,*t"t." oí láú]i "i,jöi,lei, jiili§i
i",";, # É'!ij'i!"ioli:Tftii#li§'ilheiveí nen heyezheló elpavilo|, egyéb elárusiió épíimenv ue 

"Dint 
p*bijés *,á,"

(, 
:|, .Y::"*,|"]:l_"l9::1*zet leületén az épüleiekei csak áz o|dalhatártól 1 ,o m
r*,,"9:9:19f"p§ :p!,.ini, "t"a,",éarug;iy"i"gj;;;á]'f 

',iJ"je',;!
eoJeé( al eoi ái-^e ver^o",ü ..,;;.";;;;;';,i;fi'; #::];::J"","

azonban nem ]elret lóbb á í]eglévó épüleinél

Ujlikos
2006
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7. §.
A vegyos tgrüloi

A teru vegy€s tedlele a sajátos épílési használaia szerini településközpont
veqyes leíület, eá á teN szerinli lélbeli rendben kell alkálmazni.
A vegyes terúleten elh€lyezheló éPítmények aZalábbiak:
a, _ a telepü]éskózpont vegyes lerülel állaiában lóbb rendeltetési egységet

magába foglaló igazgalási, kjskeÉskedelrni, §zolgáltatási, vendéglátási,
szálláshely szolgáltaló, egyházi, oklatiási, egészségúgyi és §zociális
rendeltetésú épolelek, válaminl laképülelek, illetóleg ezekkél vegyes
íUnkciójú épüléték elhelyezésérc szolgál,

A vegyes tenjbten nem helyezhetó elPai<olóház, üemányágtóltó állomás,

A vegyes térületen leljes kózművesliéttséget kel] kialakíiani ,
A ieN Vegyes telillelén az alábbitáblázal szerinti iellemzójil épíési óvezelekel
kellalkálmazni. a le.v s2éinti télbeli Éndbén :

(3)
(4)

(5) A ka]akuli épilménymagasság
a]kahazandö, az ileszkédés
épihénymagasságtó máx. 1 5

Megjegyzés]
o: oldá haiáron áló sz = szabado| ál|ó

K = kialakuli / é jelolt épltés övezeljEutatórá, (Étv 18,§ (2)szerinlieljárás keÉtében
megá lapitáidó épités óvezet mulaló)'- oL'álás.tvelés h.eznenyel e.é..n azo etaeoé}ez-eto aár 250o,

2 - eqv|áz eolT.-!e\e§ le,oelele9 eseten , eolTeDi Jgá§\ág e ovezeloán - alá,Ll
leg|aoyobb

a Védett épúlet szoínszédos 1_] telkein
érdekében, és az óvezetre elóin max.
nr_€l, a magásabb épülél ilányába el |ehel

í6 Á leeo lEshdzpo.lleg}e! lé.Le.er nléZré.,.endelelésl.ea lel le.l.te.
á2 ép.jlelel, iletóeo á'elel, la a r7,rle, , el |eqaább 2 3 lesze iltezmery

'u.kciójú,egyébkéntare.deltelés: 
lakás,(7) A Vt óvezelben azalább]akat is alkalmáznikell:

á, _ az utcai épl)lelekei a ieN szerinii elóker(el, vágy elókért nélkúl és az
épité9i helyén belú] a védótávolságok megladásával kell elhelyezni (a
k]alakuh helyzet szeíii) áz öVeze|! elóiÉsok betanásával,

b, , a téiyleges épitési vona] (ámely az a. poni édemében a szabályozási
vonalon íekszjk) á telek hátsókertje nányába elmozdulhal (p|, bejá€li
elóiér), ám á kózóttúk igy kiálaklló lerü elel kózhás2nálatÉ átkel adni, és
a,la á |oreíúet szabá,yollt\el dl(almázl

Ujiiko§
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7. §.
A v.gy* terülél

A terv vegyes tedjlele a saiálos éptési haszná atá szednt lelepúlésközponl
vegyes ier(jlet, ezt a teru széliniitérbelirendben kellalkahazni,
A vegyes terúleten elhe yezhetö épitmények az alábbiák:
a,._ a telePijléskózpont veqyes terúlet állalábán tóbb rendelteiési égységei

mágábá íollaió igazgalási, ki§ke€skedelmi, szolgállalási, vendéglá|ási,
szá láshely szolgállaló, egyházi, oktrlási égészsegúgyi és szociális
lendeltelésú éPületek, valaínint lakóePúletek, illetóleg ezekke| vegye§
fu nkciójú ép0l€lek elhélyezéséÉ szolgál,

A vegye§ lerülélen nem helyezhétó el paítolóház, územanyagtóltó állomás.

A végyes lelül€ien leüés kóznúvesitetlséget kellkialakitani ,

A teN vegyes területén az alábbi táblázat szelinii jellenzóiú épitesi óVezéiekei
kellalkálmazni. a terv szeíjnli lélbeli Éndben :

(1)

12)

(3)
(4)

Megjegyzésj
o = olda határon áló sz = szabádon áljó

K=kiálákull/ájelöltépitésölezel]nuiáióÉ,(Éfu.18,§(2)9zednlieüáláskectében
megé lapfundó épités óv*et mulálÓ)

'= o(lélá9.ne\eles n.éznenyet eseten á7 olr e-seoe yez-eto rax,25o!
2 - egvház' éDiíerve. es Ie-oekeles .se.e. ázéoilTen}Tó9as5á9 ázovezetoer L álálll

l€9nagyobb,

15)

(6)

(7)

A kia]akült épitménymagasság
akahazandó, az illeszkedés
épilményhagasságló max, 1,5

a védglt épület szomszédos 1l telkein
érdekében, és a2 övezetre elóin max.
m€l, a magasabb épúlet irányába e] lehet

A telepúlésközpont Vegyes ielú eien inlézmény Éndeltelésúnek kel tekinleni
áz épúlelel, ile(ö'eq a €l^el, la a sz ntre. l é. ieoa dbb 2/J lesze inlézn_.nv
íJlaoo]ú egyebkélt a leldellelei , laÁds
AVl öVezeiben a2 alábbiakát]s alkamaznikell:a, az ltcai épijleteket a tery szerintj elókertlel, vaqy elókért nélkúl és áz

épíési helyen belúl a Védölávolságok megtádásáVal ke|l elhelyezn (a
kiaiakul! helyzei szer]nt) az óvezeli elöirások betadásával,b. a tényleges épiiési vonai (amely a2 a. pont ériemében a §zabályozási
vonalon fekszik) a lelek hátsókenje irányába elmozdulhat (pl, bejálati
elótéD, ám a kózónirk így kialaklló telú etet kózhasználatla átk€l ádni, és
arra a kóáedleti szabályokat kel alkahazni
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(1)

12)

(3)

(4)

]3

c,, - az ülca, épJ|et ( ek , mÓgóft éDLlel lek] el a2 oloálsÖ lelekhaiám, tellelnelyezni íbenyúló szany, lovábba le;saszámy § eplln"ló, ;,;; 
';

reÉrnél szélesebb telken vagy bélso udvaroar szabador ál6án l;elhelye2hetók á2 éoilési helvén béhll
d, . Eoülekész 1em nyúll.ál kl á koíet U'er .olé 6ocm elesz kNéle'evele _]lhkdáeru|el felol ga€zsbelaral nem lyí,Fat ,de üzelbejálát és porlál

t, az i é:zmenyi Éjrdeheléshez szükséges úgléjParkoló csak a §ajátlelken

9 _ véden lebDú,esszetkezelen belul oldá|hálálor állö beepiles,Dod eselénaz épú|eteket áz oldalhatárló' .§uaóürvolsá9lá (o,5_1,oikerr ernervez"..-'

8. §.
A gazdasági tgíile!ék

A.lery gázdas€gi tefu€te a sEáios hayrá'áta sé nl nem závaó eqyéb /xeEsked€hi és szolgállató / (Gksz) és nern za€ló ,paÍ, g".jjiriiéli
f [,:ji?ji+"]i"#i É:ítffi í::.,á:l]"íf 1! lá":1;t"Ói;"",f".{ErcKaEKlla§ ,s 6ak az i et€.kes koínygetvedelmi hálóság ru-ep'rrÜ*]vegezneb és énoedélvezhetó
A_Gksz lel0 ,keíesk€delmi és szolgálta|Ó len]lelen nem helyezhetók el azegynázl, oKatási egészség ügy i és sroc iális éo ü létékE'(j-A /eJú,iparl lerulel€r nem helyezhelói é' á ,e'enlós melekü záválönálasu valáminl a lelepu|ésgézdálkodásl és ' áegeszseglqv szooálls eójlménvFl 2 egyl^ázi o(latasi,

i ii_l_*:1lTí:::. j:#:,:íj;i,'#:,:í":,ti:l

A le ülele1 al a ;boi láb Jzát saTl, rlerzo J ep,leg| oveze.e, et |e|el a|^á|ra7.i
a íery szernl lé-bel ,eldben

(5)
Meq]egr2e3 sz4 pán g.zdasáql lerulet /Gél

i ereskede]m {zo19a tató 9ázd;sá;i
a mezógazdasági_üzem' lerülei és a
lerüiel épiiési telkeit sajál te|kén belúJ

2006 TRT
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(6)

|eg€labb Io meler szélesséoú
elElni a lelekhátálok menténA lereskedehi - §zoloáltáiópálkoló gényét és az i!;rj és áparkoló igényá a2 éDltasilélk.n

és legalább há.ofiszintes zóld|€rül€ttel kell

éPlhény€khez szúkséges szeméfu.AblM.i

#i,íx,"iff i"".:i"."1"[:f !,f :?trj,:,,.T
9. §,

(1)

(?)

A k(ilönlegés terülat

p:l" É[:nk#,;*",l3'j,,',.f ií]",;# 
"]lilil#,:li"'i;,ilil;

g*ífrnb1"$áüfr#iufiffi ,É;.lll$ffi
;§f;l",!T.r"id* *^.zqú. épllé$ öve2ebkgt kell álkáházni a leru

(3)

".$:*ll;,;:ii;in;,'];#,i1Íffi '5,",,,*,,,,,,,
A tefr k!].nl"^-. ,_. ,,^.^..d",,.,";"";iil;fi ;,,-:"TlT,i':}]:.::,1*,"1,és, l,asz..JatJraL,,,,,

'"t^"p,,-e"y"t .ó."i", 
"É";; [;§fii "i"-*' " "|yezé§eF 

szo|ga|lá; A
1dr IozmUbecsál al02;s múlalo;
lo) hÓzmüpól]o mUlárov-;di1**'q;{úi;,i,:5 

j:li,*ill1'"jl""l j#*:"r*
lm]iefi szabad]epGÖ llerep]epcsoj estjro

"'*i ili:i:::1fáff:i,: c, valffiinl a pihené§ célái s2olgálóai az e, továbbá

9pódo/4 ,;;;a;;a
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(4)

(5)

15

A rózmLveslefi*9 .o(al az alabbiák sze.int xe|li,3láklianl,
- 
luJEnlefeles €gvséget,j€brtÖ Felyiségel eplleni csak á 'egá|ább reszlege§xozrruves etlséq meaválósulása esélén réhél

A §poro|ás,.é'U |e Ü|elen épÜlelel és épllmenyl csás á leles lózrJvesilenseg
meolele esetén lehél éó,l.n,

A beépítésre D€m száIt te.ülétek

l0. §.
A kózlékédési é§ kö2múterülét

( I j A lea rcrekedesi terulelel a lery §zerinll lérDel rendben iell Íelhásználnll/l E (l) Delezdés szernlllerul€l salatos használalá,|leióleg rcndel|elÁe szenrlá2alábbiák §ze nl iaoo|Ód k:
a, oí§zágos für,t _ a 36, sz fóút

", "^.ö,.áire-"t"t . 
"iái,o"§i, r,"*".* al",u,o ou §-c,gyujloutax _ á voll36'lI6 sz úl

o,, i' ráeplres egveu rrrcai r<rJzoü'aü ili,]i;ü,* *gr"..n.,jll* 
" "*szennIi téóéli rendben, ftl,rreoÉ lz me, jeléntósebb külter0leti nezöoazdasáoi Utát á,

02,07 016,020, o29, o57,
081,087, 092, 096, oí34, 0135,
01420JZ8,0175oI8LoI99/a,o211hrs2,.úJtak 12mtill xlr,heré\páMak az ol§zágos mel€kul menren es a ie,eoLtsigyqófi kül_ és belléruiel szakaszár ;z úi

teúietén be]ol.

(3)

K = kialakult §zéesség, í,ely nöVelheió, de nem csókkenlhetó

A ló2lpaedes lpí j etet le'essége. a le1 rze.' .- o|4osllarl < ei Mel'ehL\ 6akelel eolréry' el-e'yel. a-el|Vloen
Veooolez€le sem elrt /o.atoloal.z it ha)21á|ah éríékeA Kú€iJElel d kozelódés| |e{,eFr lery szelr.|szÁ,e§sege la.yáoó .nUgv te'] erlefeull e5 a'iá'razrl, logy éz Áoileil re.letli sze'Js.eget azF.gedÁl}ezesl Iéfo ,iLbe. k-| po-os,;l,,-,"o".r oi, .on,,.r 

"",v.,l"i"tf"1",_llijs9!:' 
.*gt"" a refo szet 11 szelessege :25 o rJlárok lozoh Ea Jz|--ale'eL.- voláLozó l-dlór.o e-oede|,eklé is 19yele-b;iel Venni(ámlqá2 útmeg nem Valosuiu,

3":r:_:!T_"]"]:l1]1,,J.TL,o19á,o-ia al. Jlre) i.outko|artál beép,tés,e
a r !étoldJ'| la.ddvál, á,e,erlegi36I'6, számL ésá €aezen ell\erJlo Lla( o.á'o <eré\pá.L.lé,, á xÓ !'ole7et, t ..o,9",6.1"1",ped 9,e9y , %9y {eT án} ] a.r jío.gálorla á t a Tá , JtbLro'ánal ;s |eoáláboFgvo'dar|,|..dá!ál kel . eo ter, Ter ledho. l k Jeve 

" 
:o * w"ij i",úi-"]ii

áblr , szeoé,} mert(énl e|Le'yezF-ok a2 ú.l.,el, epfaeryek lö.íoígalrJ géptoLs, oadoló, á szJkségesJlhe,esáretszelel 1'V,| A hÖ_dl Jl vegyeslo.odl-i úl -ely bL.ko|álát áz.LIieíúeién be! le]jes szelesséaében er'!av kei] k]áluk
szefoezére d[ál cs,|aoitsá á,-.u", -,;*, ***"l"ull, 

.ogv']e'Vs2'1q2|

14)

Urtikos
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(5)

(1) A toív zöldtefulelei és zóldielülétei á kózPaíkok é§ á diszpaík , tedllelúk ]

16

Minden Utét legalább éqyolda|i íásítással kell élláhi, ill€tóleg ennek her,
90ks€letét biáosítani kéll,
A térv vegyesJorgahiú ljlját ( a dísáe€t) diszbuítolanal kéll ellálni, leíijlétén
csak téFzint alatti kózmúvek, diszpá , képzómúvészetj alkoiások, szókókulák,
Pih€nó_heyek, fásitás 5 méteínél nem magasább íényponlú kóailágltás,
valamint az inlézményi rendellelés lerászai, k ülóihéyezhetók el.
AteN kózlekedési és közmútedletei kóaeíijletek,
Belteíületen és beépíésre szánt leíúleien újonnán légvezeték á ia]usias
lakóteújei köáerületei il]étve gazdasági ieíOlel kivéielével nem építhéló, A
fregIéVó ]égvezetékeket azok felújllásakfi átépítésekol, kiváltisakol a fenü
i€njbleken fóldbe kell helyezni,

lí. §.

(2) Teóletúkón kózhasznála| elöl elzárt Ész ném alak[ható ki, és éP(]lot nem, de a
m0velódést szolgáló idéiglenes épit nóny / szábádtei szlnpád és lelátó /
helyezh€lö él, s a dlszpaíkbán a lestedzósl §zolgáló 

"tomapálya,gysín€kjátszót9r §lb' nem alakítható ki,

(4)

i1)

(2)

(3)

12. §.
42 éldót6rülét

A lofu €tdótefu,elei g.játo§ l-asználaluk ilercleg reldelleÉs.j< szenrl védelTi
(védö_) válam nt gazdásáql edök
A vedemi €ndelteiésű erdót tómólen, 1oo %,os lonrbkoronajedetlséggel, á
ga2daságit a gazdálkodás éídekeisze ntszabadon kélli]lelve lehet beúlietni,
Az eídó íendellelésének megíelelö épitmények a]att az alábbiakal kel]éíteni:

_ i,4indeniéle e.dóben a lóldrészletek megkózeilését szolgáló LJlakat
és a vízelvezető álkokat, valamint óóázakat, és

_ a2 edógazdálkodás üzem] épíhényéit / kivéve a védelmi_védó
eldóket / az 0,5 ye os beépítetlséggel, el]ehet helyezni, 1ooooom2_
nél kisebb ieíú]eten épitrnény nem helyezlretó el,

A leN erdólefuletein / kivéve a védelmierdók csak ákkórés úgy helyezheiók el
|'á a leliet iletoleg á7 éplíéry legaiáoo a toBze-ü kozfüpólbval válo
qlJmoc_elelg á e|dIá9, az ||etékes szalrálorégo1 allál elÍogddon
megoldáss., 4 lvov 7el alás é§ J szer.v1l7lsallás ei s7e.nyv,2eleÚe7es,
lovábbá egáaóD a 1yllt a-<os 6ap.oé(vl elvezeléc is biaositon

,l3. 
§,

A mezógázdásági terúlet

A lery mezógazdaság tenj ele a növénlemesaés halászai és az álaltenyésaés,
lovábbá al ez,lle' <aD6olá-os lemé\.eldogo7ás és Éío.s (a továboiaioan :

-ezdgá2daiá9i le-me,és| ]eló,e9 a2 eze(le2 s.:kseges eol-é.yek elrelyezéséíe
szolgá]. A mezógazdasági (Má_1 í',4á-2, Mkof, Máe) óVezetek ierületén
tájgazdálkodási kózpontok, birtokkózpontok kizárólag csak a meglévó majorck és

(6)

17)

2006
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Ei:.q[xffi""- 
lerületén belüIi bóvité§sel, azok teíiilelének nóvelése nélk0l

(1) Óvezeti lago|ódásál á lery §zeinti léíbeJi reidben kéllalkahazniáz aláöbiak
€ ilá_' |e| 

, 

ála'árcs / véoen vagy vedelen€ leleze1 lorlálozot lunkcióúrezöglzdáság le.L,et / óvezelFben eo,t-ery eai ;;ir;;"l;,:ij;roz;á.u|asJval helyezrelo eJ Az ó"","lb"" 
" "";";;;;",;;;J:;lefi;száes és gzerye§ múlágyazással vé9ezl eó n, ar!n"."" 

" 
Ö]iá.al,,teríészel kó,nyezet véoe'me u,a"it.*"r l rllii_"li Ú,r?"-áe9yeáeIés szennl íolvtalháló

-b, 
,Ma_2 ,e(l, á,laáro; mezógázdáságl / neF védetl, vedelemre nemleNezen lenllet / tovenvtem*a*. -"tg"|" """i"i;oá" ;ii#)oá;']tobb, mezógazddsagi óvezetekbe nem *.n r"**-t 

"ái"É,iill"iner á|ió és mashová nen sotoll me2óoázdd9ág| lercle|ek l;;;;i, -'--
_c, Mkorje'ú / loílálozoh / gyep]egelórél ;úve,ési-ágü le,i,"l*.á""i.,"l""a ko.nye7€i és tájledehl lovábba 

"1.1sv,*il"ió!* ir"-;;;;beépllleló me2ógazoáság, muvelési áqú Éfulelek l"n;;"i.;;;;:,ileúleten elhelyezhetók,
l, a nyomvonál jellegü épllfrénvek és í
ke.etel kó,6lll úlálgya( (kolön iogszabályot
2, á koáágy;k

. 3 , á hojvé{ehel és a belbEtonságol szoloáló molá€yak,_á,, Máe jeJü, éllalálos / védett, vagyveoebmré rervezerr-tbrlátozon íUnkciólú(áz o.szágos szer\ezet lery ál!ál eldógazdá,k;;;s;-;;ü;"J;;§ifezógázdaság,) lerulel, óvezelében eoílr-eny csai " rrirrÉ áro,"r.ino"22€.é.Llásával l-e,yezheló et n t"ti o""oi"n"eg" 
"". iuiiar,"-i,lT!".á u 5 ,i,_ol de iá{num 3oo .,.,, A, """.","";r";";;;ili]§;::lé.heyeles és szeles mút.agvázássa vege2heb l, u,rin"n"" ," iJria j4_lenes'el lolnvelel véde|_e b,zo!,-á§ava, a HNi_;;,.;;;;e9yeáelés szeínl fo]yla'haIo loooooh'.nreirFvezhéló. |él k'seDo leíJ|e,en pó;|menv

í2) Az Ma óvezele[ben
a, 'sé{_a,F\D e,ozeles ve,ere-vé e§.ouá|árJ,Jsá s7e,fl l-elyezrelok el .

Gpt§o/alo§ teírelíe oo,qo'ás és lálo,é< eoL,elel * 
"p,..;"y;; ,;;,;iaKoepú eiek á2 alábbial szernl

1 , Gazda9áa|eouleté[" 
,'1:]l", :"" egeo ,9!ep, TL!e|el| é9 ere€r, rá a lelellervellegálabb 5 heIláí'2,rél l;das V7á'dso9 le.ü,et -_veésl á9 .p.u'elér epu'et remhe]yezhelo el

2',::*]: j"n, ipgeló ,gyep, rJvee$ áo esele1: ha á Éetlelu,etÉaa]ább 3 hek'ál
, 2 2 rel nádás úza|asos te.Ulel muvelé§ 2d kb A reeí béeo|e\é;;;i;];;;;i;ff;;"3i"T ;. ili;Yí]i8:,,olnolKozponl ieiken a 30 vo_ol, Önallo laioéóll, 5,"*J^!e,eq?.|ebo 3óo rí6,ffi ;:""i:3;i!:,':#:"j:,i:::;::Lelu,c(u epu et csa( . beéoiés ,e lelelell \u Fi elu éoiJés,;";;;á;;i;;;er9edely-zle|d, Mdl áz eu épilesl enqeoelleze> ellárásoa bp kellvónn ,?
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édekell Vízügyi és temészetvédelmi hátóságot, A lakóéPület €lhelyéz&ét
lehelóvé le!ó teíljleten 1.5% b€éPlthetógi€gel elhelt€zhetó á tennékek
köetlen íogyá§ztását élzó vendégláló és fuíianus élját szolgáló szállá§
jellegtj épülel is, szállásjéllegú 7,5m, véndégláió és szolqáltaló épület 8,5h
legnagyobb épllménymagássággal,

c., A telken az épúleteket á szabádon álló beépliésimódhoz táltozó, legalább 10
mótel élő_, oldal_ és háisókgn átal méghatárczotl éplté§i helyen belúl kell
élhelyezni, Abban áz esétben is, ha á sabályozolt épltménymagásság séíint
kevesebb i§ elegendó lenne. A telken belol a gomsédos lelekhaiáríál
párhuzamosan íninimum 15m sáv§zéIességben lelken b€lüli edósáv
lélesité§él áz óvezet szélsó |elkeinél €ló kell lÍÍli, a hásználalba véleli
engedélyig Pedig a tulajdonos kótelezéttségével azt m€ kell való§íttatni. Ez
esetben az €ló és oldákén is 1sm_re módosul,

d , Épületei s éPitményl csak szabadon állóán lehél építeni leqfeliebb 4,o méier
épllínénymaga§sággal, TeméKeldolgozó épolet a lechnológjánák
megfelsló€n kivételesen magasabb is l€het, dé hd. 8,0 m.

e,, áz építési munka .sak akiof éng€délyezhetó, ha legalább : a korszeíú
kózmúpóüóvál váló villamos éneBja ellálás. az illeték€§ szákhalósáqok ánál
erogadolt megoldással az hóvlzéllátás és a szennyvlri§áftés és
sÉnnyvÍz€lhélye2é§, lovábbá legalább a nyln áíI(o§ csápádékvíz €lvezeté§

(3) A térv mezögazdásága iélúlétén bidokközpont éliáiá építési lelBk nem
alakíthaló áz Mkeés Mae övezel ierijletén, Az Má óvezetben c§ák az
állaflanas és az éhhez §zükséges épnmény€k, valámint lákóépolelek
engedélyezhetók, ill. helyeáetók sl.
A teív í\4án Má_2 és 1,1áe övezetú mezógazdasági lerúlele báfiol edösilheló,
gazdasági rendelieiésú eldóleí0 etként íelhasználhátó (kialakílható) á leru

l4, §,
A vizgazdálkodási terúléték

(1) A tery Vizgázdá kodással kapcsolatos ierüeieia kózcélú nyíl csatornák medre
és pania, a jeenlósebb álkok területe, a vizb€szeíés és kezelési ielú etek
va amint ezek védnúvei tanoznak,

(2) A teú eien csak a Vizkárelháritást szo]gáló ]leúe a biaonsági lélesítmények
kozü a vízlendezést kszolgáló áz iletékes szakhatóság által eng€dé]yezeil
épitmények helyezhelók e .

(4)
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ÍGYEB ILOIRASOK

(1)

í5. §.
A bel. é§ a kúltedl6t leha!álolása, valaminta télepúl& tívláti íeilésztési

térliletei

A ieleoJlés ielenleoi belteíü|ete á leaoen a lovetkezók szennl vállozik i

Nvudát old;án; ekerulÖ Út és 6leN szednl telePÚles' gyqtóúltá

vil;amiiósúló 336116 s7 úl közólri leíillelen a 0197/3 0201/3 h§z_ü

terúlel€kel és a 0171/11, a171l1o, o171l9, 017118, o197l4,0201/5, 0201/6,

o2ol/7 hrszr] le,nbtek eqy Észét élintve nó a belteri]lel, K_i oldalán a 43238
h62r] leúlet beéoíésÉ sránl leúlel lesz, D-i oldalán a terv §zeíint kijelóli lakó
és oázdásáoi teli]télek belterülelbe kéíillnek, frev a o17a6 o172n hBzn
r€úÍebketéi á o,1728, 017215, 01? 1l4, o171l 12, o17'1113, o17 1l1? és o17 1l1B

hBz.ú léólétek Év íészét érinti,
A léléDülés távlatiÍéilé§ztési teú€tei az (l) betezdés sze nti terÜletek,

A küliéólet beéDíté§íe szánt leroletei á 36, számú út méllefi mál m€lévó
qázdasáql teíij';te[kel, majookkál, a Hunyadi János Utétól déke e§ó

Óazdásáói teíúlefrel é§ a 9yúj6fi D_i oldalán a téív szeinti méílékig bóvúl a
beéDltésÉ szánt lerúlet,
AÜ6é0 leIies €rulele az oRdgos ólológiaihá óat övezetébe ladozik,
A rédé;éi|'téfu eteken a KÖH altá'eaveáetétt lAN szetiní és áz egyéb

Vonaikozó e]őllások belanásával Iehel épít€ni. A kóz§ég igazgalási leíi]lelén
tálá haió régészeii ieú etek:

_ l,,,!o€ó,dü]ő

12)
(3)

(4)
(5)

16. §,
A közt6rületek m.ghálircása

(1) AleePOés kóáerúlete a10 §, (2) bekezdése sze nt]liak ésa1l,§,szeíiiii

12) A lR4t {els,F\ ierúleiek, me]yeket a iulájdonos
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17,§.
A kórny..éwéd6lom

(1) A leN tefuletén á telepúléséPitési tevékenYség solán a jelen szabá]yzal
korább kó.nyezétvéde mi VonalkozásúL épllés elóín'§ain túl (pld. az egyes
tedlei_íe haszná ási módok, il]efue épitési övezetek teóe]hetósege,
beépitettsége, szint|er0elsúúsége a teljes kózmüvesiietlség elóírása, §tb.)
a2 alábbiakat is alka]mazn kell:
á) a lefuleten 6ak á védeltségi íokozatának meqféleló zaj, illéfue

levegószénnyezési hatáíérléket telj€síló lóm€gkózlekedési e€zkóz
üzemeltethetó,

b) a teNen kijelöll gépkocsi parkolókat Ví2 á1 n€m eresáó buíkolattal kell
kiaakitani, s a 6apadékvizüket kúlón hálózatlalgyüiténi és keze_ lés
olán engedni a kózcsálo.nába,

c) a gyalogos felü eteket (gyalogos kózlekedési terúleteket, sétanya]t és
gyalogútjait, díszlere]t) ú9y kell kiálakilani, hogy óluk a c§apadékvíz a
zóldlelúleké fo yjon,

(2) LevegótiMaság_védelem *emPontjából a kúlón jogszabályban megállapnolt
zónák §zeíinti - kén{ioxíd vonálkoásában ,F", nilrogén{ioxid és vilád
(PM]0) vonatkoé§ában "c', szén_honoxid vonalkozásában ,D', benzol
Vonatkoásában "E" zÓnacsopoítba sorcli _ hatáéílékekhéz taítózik, ennék
negíe'eló iei]e|.9 hátáÉnékekel ke|l alká'maznl,(3) zaj_ és rezgésvédelem lerén az óv€zet e vonalkozó na|áÉítékéket kéll
akalínazni a teN telülétén á "lakótérúlet lázá íálusias beéPiléssel"
besorcláshoz Éndet haláénékel. A sál]ópor tefhelés mérséklé§élé á2 uták
Vonalában zád, iagylombozatú fasook te epitéséól gondoskod ni kell, rnelyel
]égkésóbb a2 úl felú]ítása kiépllése során az úl tulaidotrosá ill, kezelóje kell,
hogy eVégezen keriészeti k]vite]i ieruek alapján a TRT a|átáma§ztö
munkaíés2ének ngyelembe vélelével.(4) A teN leíúeie a fe szin a]aiti Vizek védelme éldekében, az n végezhetó
tevékeiységek §zeínpon!áböl ,B' ézékeny terü et, me]ynek az niézkedés]
szennyezettsé9i hátáÉriéke c2,

(5) Feü kél Vjzsgálni a szenny,Vizelhelyezési, és kóielezni a tllájdonosl a
k épliett csatoháháózaiÉ váló Ékóiésre,

(6) A teN zö]dterúLeleit és erdóteru]eieit lovábbá a gazdasáq]_ és a kúlönleges
ierüelek lelkeiÉ elóirt kórbefásitás álta l€fedetl (tí]e9halálozoit)tefu]eleket a
k]alakilásuklól számilott 2 éVen beüli beülielés köleezettség lerheli,(7) A komnrunális és lákóssági s2lá.d hu]adékot a Hajdúböszóméiyi Égonáls
hul]adék erakóban ké l megsemmisiteni.

}

(8)

(9)
(10)

(11)

A fún kuiak íe úLvzsgálálát és vízjogi úiÉengedélyezésél a tulaidonossai el
kellvégeáeini, és.z e|ókásoknak meg nemfeleló kliakál meg kelszünletni,
Kommünáls szeniyviz és senés higlrágya kózós aknában nem gyújlheló,
A régi szeménebp €konsirukcóját a tery jóVáhagyásái kóvetó 5 éven belül,
de max, 2008. 12 31_ig áz iletékes szakhalóság elóirásai szerni meg kell

A közséq igázgatás teíüetén csak o]yan levékenységek íolytathaiók oyan
létesitmények územelethetók, épilhetók, ámeyek áftal a k]bocsátott zaj
ménéke á kbocsáió telkének hatáÉn ném haadjá meg a2 óvezetíe
Voiálkozóan jogszabáybai eóin hátálénékel, A zaj eleii VédelmióVezetek
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. 1 ólezel csend,gényes, zajázékeny övezet nem kenjlkiélölésre Ugyanis a
iemetó mellett soort_szabaddós övezel álakul,

_ 2 övezel Lí áusias é§ Lke kerlvárcsias béPltésú láköóv*etel, K-sp
sooíterl)lel, Z kózpaA leruléts, V viz9a2dálkodásl lerulei

- 3 ovezel, laúIe,d,el veqyes beépllésú: W teleoLleskó2ponl vegyes lerulet,
_ 4, óvezetl gázdasági teiület Ge, Gksz, Gm terljlet, va]amint a külterillet

belteúlettel határcs 100 m€s sá9a,
r12l A kó^eo oazoalasl teíÜlelén "az o.*ag lobb, leíÜlete" bésoroláshoz

iódvábáúba; E;dé[ kiboGálásl határéléket ke,l belanani,
í13) 'A;ezóoida§áoi ool elleni védéhi zónában (a nézögazdasági-általános' íerdeheiés: óve;Ékben) á dO'ó uták m€nten á telkekét legalább egysolo§

d úlófá silassaI kell elláln i,

(14) oEzágos kózúttal éíinüezó télken éPitmény asak a kolón jogszabályok szeíint

(1)

12)

l8. §,
At§lepütésr.ndéré§ sajátoBloginnÉunényoi

Hatáíidó nélkoli télekálakltási é§ épltésiiilalom teóeliaz alábbi ted]letsxet :

a,. a vonalas inflaslruhűa által lefedett teúl€tsávokat é§ a zóldtelijlelékst
íkjvéve á rendeltetésok szennti épltményeket)

A kisaiátitás és a helvi kózúl éliála lónérö lejegy2és ioghtézménye
áka,mázható a leN sze,irü lózleledés, és lozmúleíületek megválós,lása
érdekében. Ezeket, minl a telepúlésíejlódés múszak]_fizikai e§zkóze,
kozérdeknek kell tek,nlen'
Au e,ovásá.lás,oo ioalrlézÉénve le,leh a 280,28I l"sz_ a lelkekel á l
t"rve6rrGÍÓÜ&ti.esva oaltásá éde.ébe. va|aTnl a 0172/6 7\ísz_a
ú telkek és a o172l8 h6z-ú terúlei egy lészét a gazdasági taíta ék teú]ét ]
vdlaínl a o17215 a'71ir',a171.12 o17l"3 0l71,I8,0l71/'7 h6z,ú telkek
á leaelle|óll lével, á lá1olerdlel oóvltes megvalosfasá édehében

(3)
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záró reüd.lk€,á.k

í9.§,
A rcndol€t .lkalnaá.a

(1) A Úilkos kózség leúlétére készitett szabályozásl tefo es á Helyl Épltes,
szabályzal 2006, vl]U4+n lép hatálybá

(2) A€ndakezéseil áz elíogadásá után kslelkezelt ügyelbén al|élmá2nikell
i3] A leru kólelezó §zabálv!á§i elemeitól eltémi c$k a teív mödositásával lehet
Üúkos,2006 y'l,,09 
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